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  ***الجلسة الصباحية *** 
  

ِدلفوي، وسيط الجمهورية الفرنسية  بول -السيد جان  MFRِ السيد دلفوي، [ِ
[  :  

ّحضرة السعادة، حضرات السعادة، السيد نائب الرئيس، المحققين األعزاء، السيدات 
  . ًوالسادة، أستهل الجلسة بشكركم جميعا لإلستجابة لدعوتنا وحضور هذا المؤتمر

ز هوبكنز، كلية محمد مطر من جامعة جون. ّأود أن أشكر البروفيسور د  
الدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، لمساعدته في تنظيم هذا المؤتمر ولموافقته 

. على تزويدنا بكامل الوثائق باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية بعد انتهاء المؤتمر
ّكذلك أود أن أشكر الدكتور إمانويل دكو، البروفيسور في جامعة بانثيون أساس  ِ ّ- 

ونائب رئيس اللجنة اإلستشارية لمجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، . 2س باري
ًوالسيدة إلهام الشجني التي حلت مؤخرا مكان صديقنا السيد غالب محمود راشد، 

وأشكر ممثلي المفوضية . كرئيسة للجنة حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية
منظمة الفرانكوفونية الدولية والمجلس السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة وال

  . األوروبي لحضورهم هذا المؤتمر
ٍخالل السنوات األخيرة، أنشأت فرنسا عالقات .  هذا المؤتمر يعني الكثير  

  ووسطاء المجتمع الفرانكوفوني  جمعية األمبودسمان ومتينة مع دول أعضاء في



هلم من المحكمة المغربية وبفضل والي المد .جمعية األمبودسمان المتوسطيينوفي 
 أنشأنا مركز تدريب في الرباط لجميع معاوني ] NT المغربي، األمبودسمان[

  .  األمبودسمان 
 جمعية األمبودسمان سيبدأ المركز دورته التدريبية األولى لتدريب موظفي       

 ًونقوم حاليا بالتعاون مع جامعة الدول). مارس(  في أواخر شهر آذار المتوسطيين
  .  ٍألماري من قطر بالبحث في إنشاء مركز آخر في الدوحة. العربية و  د
 من العام المنصرم، وأثناء اإلجتماع المخصص لبحث) يويليو( تموز 3في 

ُالميثاق العربي لحقوق اإلنسان، والذي نظمته جامعة الدول العربية وجرى في مركزها  ْ َ ّ
 والذي كان يمثلني في –تشاري الرئيسي في القاهرة، إقترح رئيس المجلس اإلس

 مجلس الدول األوروبية بممثلي لجان حقوق أمبودسمان فكرة إجتماع–اإلجتماع 
ّاإلنسان في الدول المنضمة إلى جامعة الدول العربية، على أن يكون هذا اإلجتماع  ّ

  . ّاألول في باريس
ّباإلضافة إلى ذلك، فإن فرنسا قد دعمت مسودة القرار الذي قدمته ا لمملكة ّ

 والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي تعني في األمبودسمان المغربية حول دور 
ّستقدم مسودة القرار هذه ليتم تبنيها . الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها وتحصينها ّ ْ  َُ َ

  . في الجلسة المقبلة للجمعية العمومية في األمم المتحدة
 تحصين حقوق اإلنسان والدفاع عنها  يتقاسم مسؤوليةاألمبودسمانفي فرنسا،

ّمع اللجنة االستشارية الوطنية لحقوق اإلنسان التي تضم منظمات غير حكومية 
ّإن عمل . ّوكعضو في اللجنة، أود أن أشكر صديقي الرئيس إيف ريبيكيه. وخبراء

ّوسيط الجمهورية يكمل بشكل مؤسساتي عمل اللجنة من خالل التحقيق في الحاالت 
ٍوهذا الوسيط مخول قانونا أن يقترح إصالحات . لق بمخالفة حقوق اإلنسانالتي تتع ً ّ

ًوكما تعرفون جميعا فإنني مخول حاليا مسؤولية. تشريعية على الحكومة والبرلمان ًّ 
 ةطاوتنتهي واليتي بعد شهرين ويتم بعدها إستبدال مؤسسة وس. األمبودسمان الفرنسي

كثر قوة ويتمتع بمدى أكبر من صالحيات  بموقع مؤسساتي أ الفرنسيةالجمهورية
وهذه المؤسسة الجديدة سوف تهدف الى الدفاع عن . المدافع عن الحقوق: العمل

ًحقوق الجماعات األكثر ضعفا وحقوق المدنيين في عالقاتهم مع الدوائر اإلدارية 



ّإن مؤسسة المدافع عن . والبيروقراطية وفي الدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل عام
مما يجعلها   الجمهورية الحاليةةطاًوق ستكون أقرب إلى األفراد من مؤسسة وسالحق

ٍَمؤسسة حكم حقيقي  إنني ومنذ إستالمي لرئاسة هذه المؤسسة . تقليد الفرنسيلل ًوفقاَ
أسعى الى توسيع صالحياتها الدولية من خالل التواصل مع الزمالء الوسطاء في 

 عقد إجتماعنا هذا اليوم، لتعزيز التواصل مع ولهذا فلقد سعيت الى. البلدان األخرى
  . الزمالء الوسطاء

. ًأعتقد بأن علينا أن نواصل مناقشاتنا ومشاركتنا الخبرات مما يفيدنا جميعا
ًأعتقد أننا نتبوأ موقعا خاصا في المنظمات السياسية والمؤسساتية كأمبودسمان ٕوانني  ً

ّيدا من خالل منهجية تميز عملنا، أال ننا نتعامل مع أكثر القضايا تعقإ. في بلداننا ً
ٕوانني . وبإستطاعتنا أن نتعامل مع القضايا الخالفية بدون إختالف. وهي الحوار

  . على هذا األساس أرغب ببدء إجتماعنا
إذ أن القضايا . في هذه المرحلة ليس بوسعنا أن نتوقع كيف سيتطور حوارنا

ًديدها مقدما ولكن ليس توقعات هذا موضوع الحوار وكذلك أسماء المتكلمين يمكن تح ّ
 ستقودنا الى الوصول الى صادقةوأنا مقتنع بأن النوايا ال. يعتمد عليناالذي . الحوار

أهداف شريفة، وأن القضايا المستعصية ستقودنا الى نتائج ذكية وأن الرغبة المخلصة 
يه كل فرد ّفي اإلستماع لآلخرين سوف تعزز الحوار الفعال وأن اإلحترام الذي يبد

  . لآلخرين سيلهمهم اإلحترام في المقابل
: ًواليوم أرغب في أن نبدأ نقاشاتنا في ضوء التمني الذي إقترحته سابقا

أصدقائي األعزاء ليكن هذا هو الهدف ." لنتعامل مع القضايا الخالفية بدون إختالف"
اه القمر فحتى أطلق آمالك بإتج"وكما يقول المثل العربي . الذي نضعه ألنفسنا اليوم

  ." لو أخطأته فإنك ستصل الى النجوم
ًإن إجتماعنا مهم خاصة في تقريب البلدان الى بعضها بعضا والتي برغم 

إذ أن هناك . قربها الجغرافي ليست معتادة على المشاركة في هذا النوع من األحداث
ً دولة ممثلة، مما يجعل هذا اإلجتماع ممثال إله58في إجتماعنا اليوم   تمامات معظم

  . الدول في العالم



وفي مجال حقوق اإلنسان يجب أن . إننا نجلس هنا اليوم كأعضاء متساوين
ُال نتوخى أي سيطرة ناهيك عن شعور بلد ما بالتشامخ على بلد آخر ٍ وأقول هذا . ّ

ًبشعور مميز بالتواضع بما أنني فرنسي ولطالما إدعت فرنسا شعورا معينا باألبوة فيما  ً ّ
 أسوأ من - بمفهوم حقوق اإلنسان ومعه الشعور بأحقيتها بإسداء النصيحة أو يتعلق
وبأية حال، ينبغي أن ال نبقى .  الشعور بحقها في إعطاء الدروس لآلخرين–هذا 

ّدائما مكبلين الى ممارسات الماضي، واال فإن هذا سيبدو كمن يحاول أن يقيم نكهة  ّ ٕ ً
  . هاشجرة ما من خالل تفحص جذورها بدل ثمار
ْفالعالم الغربي لم يعد .  الى األبد الغربيّلقد ولى عصر اإلمبريالية واإلستعمار ُ َ

قد كان العالم ف. ُيمتلك القوة العسكرية واإلقتصادية العظمى التي ال تنافس في العالم
واآلن مع غروب . ّالغربي يبرر تسلطه وسيطرته من خالل المطالبة بحقوق اإلنسان

  .  نجومها قد بدأت تفقد بريقهاشمس هذه السلطة فإن
ًواليوم فإن الديمقراطية الحديثة تعي تماما بأن حقوق اإلنسان ليست ببساطة 
مجرد نموذج للتصدير وانما نموذج ينبغي أن تعززه وتدافع عنه وتثبته داخل حدودها  ّ ٕ

ٌإن ما يقلقني بشكل خاص هو عدد من مخالفات حقوق اإلنسان . وضمن مواطنيها
  منّوأنا بهذا أذكر بالقيود التي يفرضها عدد. ّل أن تكون مجرد عاصفة عابرةالتي آم

 ،الديمقراطيات الحديثة على الحريات المدنية في مقابل تزايد القلق حول األمن
ّإن هذه . نزعات العنصرية وكره األجانبالويقلقني أكثر من هذا ما أراه من 

ُالتصرفات المستنكرة غالبا ما ترد في اإل َِ . ًعالم وخاصة وسائط اإلعالم األجنبيةً
وباألخص تلك الحاالت التي ال يتم التبليغ عنها وتلك التي يصعب تحديدها أو 

ًقياسها وهي الحاالت التي تمثل تحديا صعبا ً .  
إننا نتكلم إذن كأعضاء متساوين وهذا ال يعني أننا ننكر أو نقلل من شأن 

ّإذ من الخطأ أن نصغر . وين نحترم إختالفاتنانتكلم كأعضاء متساسٕإختالفاتنا، وانما 
ًإختالفاتنا حيث أن تجارب كل منا ورؤاه إنما هي مصدر غنى كذلك فإن تضخيم 

ً من المستحيل إيجاد نقاطا مشتركة هٌإختالفاتنا هو عمل خاطئ إذ يمكن أن يوحي بأن
  . بيننا



ًي مؤخرا عن  توفاالنتروبولوجيا الذي ٍوأستشهد هنا بكالم لعالم فرنسي في 
يهدف األول . إن البشرية تواجه على الدوام إجراءين متناقضين: "عمر يناهز المئة

  ." ّالى ترسيخ هوية موحدة بينما يهدف اآلخر الى الحفاظ على التنوع
ًإننا نختلف عن بعضنا بعضا لكن لدينا هدفا مشتركا يقوم على حقوق ً  ناً

 . النتيجة واحدة لكن،قيق هذا األمروهناك طرق عديدة لتح.  المشتركةيةاإلنسان
ًقد يبدو هدفنا في البداية طموحا . ًوالهدف المشترك يتحقق بشكل أفضل بتعاوننا معا

ًجدا ومثاليا أو حتى طوباويا، لكنني عندما أرى  اإلختبارات ً  التي قامت  المختلفةً
جال هي الم فإنني أرى أن حقوق اإلنسان قد تكون  الحكم العالمي،حتى اليوم بروحية

  . ًاألكثر نجاحا بالنسبة لنا
، ولنفكر في اإلقتصاد )ٕمعتبرين حالتي كوريا وايران(لنفكر في القوة النووية 

لنرى أن كل هذه القضايا تثير إهتمامات : ولنفكر في البيئة) معتبرين كارثته العالمية(
ً تنازليا ًو منحى) الصين، اليابان(ً تصاعديا في بعض الدول ًمتضاربة تشهد منحنى

  وبإعتبار هذه.، وهذا األمر يتصل باإلقتصاد بشكل خاص)في باقي بلدان العالم(
 أن تصل الى أرضية ها قد نجد من الصعوبة أن نعتقد أن األمم يمكنالقضايا،
  .مشتركة

لماذا تمثل قضية حقوق اإلنسان القضية الوحيدة التي تبدي الدول إستعدادها 
من الواضح أننا ما زلنا نختلف حول بعض . العالمي الحكم لمناقشتها ضمن إطار

القضايا المتعلقة بحقوق محددة، وقد نختلف حول القيم األساسية لحقوق اإلنسان، 
ّوبغض النظر ! لكن يبقى هدفنا المشترك والمطلق أن نحقق اإلحترام للكرامة اإلنسانية

ًان مؤمنا باألديان أو  أو إذا ك،عما إذا كان بعضنا يؤمن بالخلق أو يؤمن باإلرتقاء
ً وبغض النظر عما إذا كان عربيا أو أوروبيا،ًملحدا  نسعى جاهدين  فإن علينا أن،ً

ًإذ أن مؤشر اإلنسانية هو أوال وقبل أي .  للكرامة اإلنسانيةًلضمان احترامنا جميعا 
جميع روابط الفرد الجغرافية أو  التي تتقدم على شيء آخر الجماعة البشرية ككل

إن جماعية هذا الهدف . سية أو الدينية أو الوطنية أو العائلية أو حتى العاطفيةالسيا
عالمية حقوق "والواقع أن الموضوع العام لهذا المؤتمر هو . تنطلق من عالميته

 لكن علينا أن ال ننسى أن ،يجب علينا أن نتابع التفاوض." اإلنسان واألمن اإلقليمي



 و ًما يعني أنها تستدعي نوعا من اإلصراربعض المبادئ غير قابلة للتفاوض م
إن معتقدي .  ال يمكن التصرف بها أو انتهاكهاإن بعض الحقوق. التأكيد عليها

ًالشخصي وبكل تواضع هو أن حقوق اإلنسان في النهاية تربطنا معا أكثر مما 
  .  تفرقنا

 ان االمبودسمأعتقد أن. ، إنني متشوق لإلستماع إليكم االمبودسمان، أعزائي
ًيستطيعون أن يلعبوا دورا هاما في هذا العالم الذي لم يعد فيه للتكلم واإلستماع  ً

ٍإن وسائل التواصل الحديثة تمنح كل فرد فرصة للتعبير عن . والمناقشة أي قيمة
ُلكن لمن يعطي المجتمع فرصة اإلفصاح عن رأيه، ولمن يستمع المجتمع؟ في . رأيه

ٍصفة إحترافيةفرنسا يميل المجتمع الى إضفاء  لكن هذا األمر .  على اإلصغاء وطبيةٍ
ًفي هذا الزمن، يبدو أنه عليك ان تستشير معالجا نفسيا لكي تعرف كيف فيقلقني؛  ً

 أن يلعب دور  كامبودسمانوبإمكان كل منا نحن. تجعل اآلخرين يصغون إليك
قالليتنا عن ّالمستمع الجيد من خالل إتقان فن الحوار، ويرجع الفضل في هذا الى إست

ّوبسبب هذه اإلستقاللية نوضع فوق الشبهات، مما يخولنا أن نتكلم . ّالسلطة المركزية ُ َ
الكلمة هي أساس حضارتنا، . بحرية ونحافظ على مصداقيتنا في معترك السياسة

ّولذلك أظن أنه من المستحسن أن نتذكر أكثر القدماء تفوها . لكنها اآلن فقدت بريقها ّ
بياء والمفكرون الذين وضعوا مبادئ حضاراتنا، وصاغوا تلك المبادئ ومن بينهم األن

  . في كلمات
ُوفي الخالصة، سأستشهد بما كتبه جبران خليل جبران، الشاعر اللبناني الذي 
ّأثر في الفكر العربي واألوروبي، والذي أصبح مدافعا عظيما عن العالمية، التي تمد  ً ً ُ

إفتح عينيك . "ّزج فكره الوقاد مع حضارتهالجسور بين الشعوب، وذلك بفضل تما
َ السمع؛ لتسمع صوتك في كل غأصخ. وأنظر؛ لترى وجهك في كل الوجوه ّ

  ." األصوات
  ًوشكرا

 



ّالسيد جياني ماغازني، رئيس قسم، األميركيتان، أوروبا وآسيا الوسطى،        ّ
 السيد [نسان  لحقوق اإلالساميةالمؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليمية، المفوضية 

  : ] UNHCHRّماغازني 
حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أخاطب هذا المنتدى الموقر بإسم 

 لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة وأن أشارك في المباحثات حول الساميةالمفوضية 
  . المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان واألمن اإلقليمي

حفاظ على السالم وتعزيز وحماية في ال ً دور مهم جدالمنظمات اإلقليميةلّإن   
ّوميثاق األمم المتحدة يؤكد على هذا الدور، خاصة في المادتين . حقوق اإلنسان ّ33 

ّ المؤسسات اإلقليمية واإلتفاقيات الهادفة الى حل النزاعات  إنشاءّ اللتين تكرسان47و
ل الثامن من هذا النهج جرى تعزيزه في الفص. التي تهدد السالم واألمن الدوليين

إن المنظمات اإلقليمية قد طورت أنظمة إقليمية فيما . ميثاق اإلتفاقيات اإلقليمية
ًمؤخرا، إن منظمات جنوب . تعلق بحقوق اإلنسان في أوروبا وأفريقيا واألميركيتينت

في .  حكومية لحقوق اإلنسان– اللجنة الداخل  ألفت قد] ASEAN [شرق آسيا 
 لحقوق اإلنسان كواحد من مكونات  الدائمةجنة العربيةالعام المنصرم ُأسست الل

ٍكذلك، فإن عدة دول أعضاء في جامعة الدول العربية هي . جامعة الدول العربية ّ ِ
ًومؤخرا، قامت المفوضية . ًأصال أعضاء في المنظومة األفريقية لحقوق اإلنسان

 جنيف بحيث  لحقوق اإلنسان ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بتنظيم لقاء فيالسامية
 أجل اإلقليمية لحقوق اإلنسان، وذلك منالمنظومات  من خبرات  األخيرةتستفيد هذه

كذلك فإن العديد من أعضاء منظمة .  لجنة مستقلة ودائمة لحقوق اإلنسانتأليف
وجميع أعضاء هذين الكيانين . ًالمؤتمر اإلسالمي هم أيضا في جامعة الدول العربية

ً فإنهم جميعا ملتزمون لذلك،. ة مراقب في األمم المتحدةّهم إما أعضاء أو لهم صف
 الجمعيةبميثاق األمم المتحدة و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن 

وفي هذا . 1948) ديسمبر( لألمم المتحدة في العاشر من كانون األول العامة
وق اإلنسان ّتحث على إحترام حقالميثاق  من 1 من المادة 3المجال فإن الفقرة 

ّوالحريات األساسية للجميع بدون أي تمييز على صعيد العرق أو الجنس أو اللغة أو 
ٌوهو مدرج في. وهذا هو األساس الطبيعي لعالمية حقوق اإلنسان. الدين َ ْ  اإلعالن ُ



  وفي،حقوق اإلنسانب  المتعلقةالدوليةالصكوك  وفي عمق العالمي لحقوق اإلنسان
الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق العهد الدولي الخاص ب

   .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ًإن حقوق اإلنسان األساسية ليست إمتيازا مكتسبا إنما هي حقوق أصيلة   إن . ً

  . حقوق اإلنسان تطبقإحدى واجبات كل دولة هي أن
العالمي حول حقوق  وجدول أعمال المؤتمر  اإلعالنإذ أن المادة األولى من  

 إشترطت على الدول المشاركة التأكيد على – 1993ّ الذي تم تبنيه سنة –اإلنسان 
اإللتزام الجدي لجميع الدول بالقيام بواجباتها في تعزيز اإلحترام والمتابعة والحماية 
الدولية لجميع حقوق اإلنسان وللحريات األساسية لجميع األفراد بما يتوافق مع ميثاق 

وال مجال . م المتحدة واإلتفاقيات األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدولياألم
ّللشك في عالمية هذه الحقوق والحريات ّ .  

 ّإن األنظمة اإلقليمية تدعم عالمية حقوق اإلنسان من خالل تطوير وتطبيق   
ُتقسم الدول الى مج.  الدولي على المستويين اإلقليمي والفرديالقانون  ًموعات بناء َُ

على تقاربها الجغرافي أو الحضاري، وهذا لمساعدتها على تطبيق هذه المعايير 
وفي األول من . ٍالعالمية لحقوق اإلنسان من خالل رؤية مشتركة ونهج واحد يربطها

 األمم المتحدة  حقوق اإلنسان في تبنى مجلس2009عام ) أكتوبر(تشرين األول 
التدابير اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق " حول (A/HRC/RES/12/15)القرار رقم 

ًوتشدد مقدمة القرار على أن المنظمة اإلقليمية تلعب دورا هاما في تعزيز ." اإلنسان ً
ّوحماية حقوق اإلنسان، وعليها أن تطبق المعايير العالمية لهذه الحقوق كما نصت 

  . عليها اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
ُل ما يطلب من األنظمة اإلقليمية، هو إحترام وفرض القانون الدولي ّإن أق   ّ

وبفضل النهج المتطور الذي تتبعه بعض األنظمة اإلقليمية، ها . المتعلق باإلنسان
ّوبينما يحدث هذا يظهر المزيد من الطرق . ّهو القانون الدولي يتطور ويتسع مداه

َلتطلق على هذه الطرق والوسائل تسمية والوسائل الضرورية لحماية الحقوق العالمية؛  ُ
  . الواجبات الدولية



 الصادر عن مجلس حقوق 15/12تدعو المادة الرابعة من القرار رقم   
 لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة بأن تنظم ورش عمل الساميةاإلنسان المفوضية 

ن؛ ومن دورية حول الترتيبات اإلقليمية الهادفة الى تعزيز وحماية حقوق اإلنسا
ٌّ بما هو متوفر 2010) مايو( أيار 4 و3ُالمفترض أن تعقد ورشة العمل القادمة في 

وستهدف هذه الورشة الى تطوير تبادل المعلومات وتقديم إقتراحات واقعية . من موارد
ّة الخاصة يلتدعيم التعاون بين هيكليات األمم المتحدة والقيمين على الترتيبات اإلقليم

 يجب أن تضع الورشة إستراتيجيات خاصة لتخطي العقبات التي .بحقوق اإلنسان
وسيكون هناك . تعيق تعزيز وحماية حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي والدولي

 إقليمية وخبراء وممثلون عن شبهمن بين المشاركين ممثلون عن هيكليات إقليمية و
بون وممثلون عن وكذلك سيشارك فيها مراق. الدول األعضاء في األمم المتحدة

وقد عقدت . مؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية معنية بحقوق اإلنسان
 قبل البدء بهكذا ورشة عمل، ثالثة مؤتمرات تشاورية أخرى لتطوير الساميةالمفوضية 

وتحسين التعاون بين اآلليات اإلقليمية والدولية الهادفة الى تعزيز وحماية حقوق 
  . ؤتمرات التشاورية في أديس أبابا وواشنطن وستراسبورغُوقد عقدت هذه الم. اإلنسان
ّلعبها كل من المؤسسات تكذلك، يجب أن ال ننسى األدوار الهامة التي   

 ، المنظمات غير الحكومية،اللجان الوطنية، األمبودسمان، الوطنية لحقوق اإلنسان
 لحقوق كل هؤالء الناشطين يعملون على فرض القيم العالمية. والمجتمع المدني

ًاإلنسان عامة هكذا . ، وعلى التطبيق الصحيح للمبادئ الدولية حول حقوق اإلنسانّ
ًناشطين هم األكثر كفاءة في ضمان نجاح الترتيبات الوطنية حول حقوق اإلنسان، 

 إحتياجات جميع المعنيين ليعززوا فاعلية  فسيحددون.وحتى على مستويات دولية
ت الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير عالقة النظام اإلقليمي بالمؤسسا

ًالحكومية والمجتمع المدني ويتصدون للمهمات مهما صعبت خلقا ونضاال حتى  ُ
ولكي تتمكن أي مؤسسة معنية بحقوق اإلنسان من . ينجزوا مهامهم على أكمل وجه

أن تؤدي دورها بفاعلية، يجب أن تكون مستقلة في عملها عن سلطات الدولة 
ٍويجب أن تكون ممولة بشكل كاف . لك عن المنظمات غير الحكوميةالثالث، وكذ ٍ ّ

ُ يجب أن تعطى ،الى جانب ذلك. وأن تمتلك جميع الموارد البشرية الضرورية لعملها



صالحية التعامل بحرية مع األنظمة اإلقليمية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان، 
ّتتأكد من أن الحكومات ل عيوب على المستوى الوطني، ةّفتسلط الضوء على أي
  . ولذلك فعلى المؤسسات الوطنية أن تلتزم بمبادئ باريس. تتجاوب مع توصياتها

 لحقوق اإلنسان برامج دعم تقني إلنشاء مؤسسة الساميةّتوفر المفوضية   
ّوطنية لحقوق اإلنسان كما تراجع التشريعات ذات الصلة للتحقق من تماشي عمل  ُ

ٍ لسنوات  تستمرًوبرامج التعاون التقني هذه غالبا ما. المؤسسة مع مبادئ باريس
عديدة في سبيل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان في القيام 

 لحقوق اإلنسان الساميةوستبقى المفوضية . بمهامها في تعزيز وحماية هذه الحقوق
فاع عن حقوق في األمم المتحدة حاضرة لمساعدتكم في مهمتكم النبيلة في الد

  .اإلنسان العالمية
  

ّالسيد ألفارو جل روبلز، الرئيس السابق لمفوضية حقوق اإلنسان التابعة   
  : للمجلس األوروبي ووسيط الجمهورية األسباني السابق

ّحضرة وسيط الجمهورية الفرنسي، حضرات السيدات، والسادة، أوال أود أن أشكر  ًّ
إنني أشغل موقع .  األمور الهامة هذهالجةمنظمي هذا المؤتمر لدعوتي إليه ولمع

مدير مركز الدراسات في مؤسسة فالسان التي تهدف بشكل أساسي الى حماية 
  . ٕوتعزيز القيم الديمقراطية، وانه لشرف لي أن أشارك في هذه المبادرة

إننا نواجه اليوم تحديات تتعلق بإحترام حقوق اإلنسان كما تم تعريفها في   
حقوق اإلنسان كما في أوروبا لالمية الثانية في اإلعالن العالمي أعقاب الحرب الع

إن هدف هذه .  والبروتوكاالت التابعة لهاحقوق اإلنسانلمن خالل اإلتفاقية األوروبية 
 هو بال شك الدفاع عن المبادئ والقيم المغروسة  وغيرهااإلتفاقيات الوطنية والدولية

  . زيز وحماية وتطوير حقوق اإلنسانفي مجتمعاتنا الديمقراطية الى جانب تع
لقد شهدنا في القارة األوروبية وحدها وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية   

ًتطورا بارزا للحقوق التي تضمنها اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بفضل الجهود  ً
ًويمثل هذا دليال على تطور . ّالقيمة والمتواصلة التي بذلها المجلس اإلوروبي ّ

مجتمعنا بإتجاه تقبل حقوق اإلنسان كمبادئ إرشادية أساسية حول العالقة بين األفراد 



ًوالدول كما يمثل مكونا أساسيا للثقافة السياسية األوروبية ً ّ ُ ولهذا يصف البروتوكول . ّ
ْالسادس لإلتفاقية حظر عقوبة اإلعدام في الدول األعضاء كحق أساسي في الحياة  َ

كذلك فإن دمج الميثاق األوروبي حول حقوق اإلنسان في إتفاقية . والكرامة اإلنسانية
 قومي ترتكز فيه األهداف اإلقتصادية –ًلشبونة يمثل خطوة بإتجاه بناء نظام فوق 

 هذا يكمنو. والسياسية المشتركة الى اإلعتراف بالحق بالحماية القانونية لجميع األفراد
نب عالميته وتعزيزه في لب سياسة اإلتحاد اإللتزام بالدفاع عن حقوق اإلنسان الى جا

ًاألوروبي تجاه الدول غير األعضاء في اإلتحاد األوروبي، كما يشكل جزءا أساسيا  ً ّ
وينبغي علينا أن ال ننسى األثر الذي . من إتفاقيات التعاون مع بلدان العالم الثالث

تلك البلدان ّ في تطور حقوق اإلنسان في أوروبا، خاصة في  األمبودسمنتركه دور
ُعهود طويلة من الدكتاتورية وتولت المهمة الصعبة لبناء مجتمعات حرة لُِالتي إبتليت  ّ
ّوهكذا عملت الدساتير الوطنية والمحاكم الوطنية و. وديمقراطية األمبودسمن ِ

ًة معا في أوروبا على تشكيل مساحة من الحرية واإلحترام لحقوق يواإلتفاقيات الدول
قل على المستوى الرسمي، هذه المساحة التي تقع في صلب اإلنسان، على األ

  . النموذج اإلجتماعي والسياسي األوروبي
بأية حال، فإن السؤال الهام هو ما إذا كان جميع المواطنين األوروبيين   

ّوالناس الذين يسكنون في أوروبا يتمتعون بشكل كامل بالحقوق التي تم تعزيزها بقوة 
 فإنني ،لسوء الحظ. ين األخيرة من مرحلة بناء الديمقراطيةعلى مدى السنوات الست

ًأعرف من خبرتي كوسيط جمهورية ومفوض أوروبي لحقوق اإلنسان، أنه غالبا ما  ّ
 –ّ خاصة األقليات والمجموعات الضعيفة الشأن – معينة  اجتماعيةتواجه مجموعات

ًغالبا ما تواجه قيودا هامة  ً  ،وفي السنوات األخيرة. تمتع بهذه الحقوقتعيقها من الً
ّ الحقوق جراء ما سمي بالحرب على اإلرهاب، والتي  هذهُفرض المزيد من القيود على ُ ّ

ِاستخدمت لتبرير  ْ األمن وذلك في بلدان تحت شعار هامة لحقوق اإلنسان انتهاكات ُ
ُتعلن أنها من حماة الحرية ِ ا ّفقد ُأصيب العالم المتحضر والديمقراطي بما فيه أوروب. ُ

بلوثة الوهلة األولى حول األمن والتي أضعفت بشكل خطير التطورات التاريخية التي 
ُولكن لحسن الحظ هناك دائما ما يسمى . ّكانت قد تجلت في مجال حكم القانون ًُ ّ ِ



وما تزال الحريات والحقوق األساسية .  اآلن أخطائناأدركناهدوء ما بعد العاصفة وقد 
  . لجميع الناس قيد التطبيق

ً دورا هاما في متابعة  يلعبونومنظمات حقوق اإلنسان األمبودسمان إن   ً
  منتهكةالمراقبة لحماية هذه الحقوق وضمان عدم اإلخالل بها وعدم نشوء سياسات

التي تعتبر سمة  ّإن القصور في إحترام حقوق اإلنسان والحرية األساسية. حرياتلل
ً تفسيره جزئيا بحقيقة أننا ومنذ نهاية ، يمكنة في اآلونة األخيرة الديمقراطيالدول

. ًالحرب الباردة نشهد إيمانا غير مشروط بإنتصار الديمقراطية وعدم إمكانية إلغائها
وكنتيجة لهذا، فقد إنتقل التركيز في مناقشاتنا خاصة بين األجيال الشابة من مبادئ 

 – بإعتقادهم  بعد أن أصبحت راسخة وبديهية–الحرية والديمقراطية وحكم القانون 
إن أولوية الفرد . الى السعي وراء النجاح الشخصي واإلغتناء الذاتي مهما كلف األمر

ًعلى الجماعة قد سببت تشوشا إجتماعيا عميق األثر وأضعفت روح التعاون في  ً ّ ّ
 لسنا إال أننا. مناقشاتنافي  هذا األمر نا يجب أن نركز على وأنا أرى أن.الجماعة

والواقع أننا نستطيع . ا لنشر وتعزيز وحماية حقوق اإلنسانوحيدين في معركتن
ّالتعويل على شراكة الكثير من البلدان العربية وباألخص بلدان منطقة البحر المتوسط 

ًفالميثاق العربي لحقوق اإلنسان يمثل دليال قاطعا على . التي تحضر مؤتمرنا اليوم ً ّ
. ّلحريات األساسية في هذه البلداناإلنتشار التدريجي لإلعتراف بحقوق اإلنسان وا

ًفحقوق اإلنسان ال تمثل نتيجة للحضارة : ال نخطئ الفهم في هذا المقامأنا ودعو ّ
لشأن هذا اإنما هي نتيجة إنتصار عالمي ويجدر بنا أن ال نسمح بأي تقليل ل. الغربية

 تع بها، يجب أن يتمفحقوق اإلنسان.  والدين للثقافة تفسيرات النسبيةًاعتمادا على
ٕوانكار . جميع الناس بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الثقافة أو الدين

وأنا متأكد من أن جميع الحضور هنا . هذه الحقيقة إنما يؤدي الى التمييز والطغيان
ًاليوم يؤمنون بالحرية والكرامة لجميع الناس ويؤمنون بالحاجة الى التعاون معا على 

  . ادئ العالمية لحقوق اإلنسانتطوير وتعزيز المب
  

رسالة من جان بول كوستا رئيس المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان   
  ): يقرؤها السيد ماركوس جايغر(



ّأصدقائي األعزاء، لألسف فإن مهامي القضائية تمنعني من أن أكون بينكم   
، ةالفرنسيالجمهورية أمبودسمان لكنني أرغب بالثناء على الدور الذي يلعبه . اليوم

وبخاصة صاحب هذا الموقع الحالي الذي تربطني به عالقة ممتازة، أال وهو السيد 
ِجان بول دلفوي كما آسف لعدم تمكني من لقاء أصدقائي األعزاء السادة روبرت . ِ

ِبادنتر والفارو جل روبلز والمانويل دكو في هذه المناسبة ٕ .  
 المبادئ العالمية والضمانات :حقوق اإلنسان"إن موضوع مناقشاتنا اليوم هو   
يعكس هذا العنوان تزايد عدد اإلتفاقيات حول حقوق اإلنسان والمستوحاة ." اإلقليمية

ُوتعتبر اإلتفاقية . 1948حقوق اإلنسان منذ صدوره عام لمن اإلعالن العالمي 
 ولقوانين المحكمة األوروبية لحقوق نإلعاللًحقوق اإلنسان إمتدادا لاألوروبية 

  . اناإلنس
ّإذ أنها لم تضيع فرصة واحدة لربط أي مادة محددة من اإلتفاقية بمواد من    ّ

ًومع أن هذه اإلتفاقية لم تكن تطمح الى أن تصبح نموذجا . اإلعالن الذي إستوحته
ات اإلقليمية األخرى، فقد كانت اإلتفاقية األولى لحقوق اإلنسان التي أسست يلإلتفاق

.  بهذا الى ضمان تجاوب جميع الدول األعضاء قومي ساعية–تشريعها الفوق 
ًفأصبحت هذه اإلتفاقية على مدى السنوات نصا مرجعيا وأصبحت المحكمة من . ً

ّ لتقدم وتطور الحريات والحقوقً ضماناخالل دورها كمراقب لتعاون الدول األعضاء، ّ .
ع هذه ولربما كان هذا هو السبب وراء سعي المحاكم اإلقليمية لتكثيف عالقاتها م

ًونحن تواقون دائما للترحيب بأعضاء تلك المحاكم في مكاتبنا). األوروبية(المحكمة  ّ .  
إن عالقاتنا مع المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان والمحكمة األفريقية لحقوق   

ًاإلنسان والشعوب والمنظمة اإلقليمية التي جرى تأسيسها مؤخرا في آسيا، هذه 
ومن ضمن هذا اإلطار فإنني . اف الدولي بحقوق اإلنسانالعالقات تشهد على اإلعتر

وال بد . 2008ّأرحب بوضع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والذي بدأ العمل فيه سنة 
ّأن هذا سيعزز تطور حقوق اإلنسان في المناطق التي ينطبق عليها، بنفس الطريقة 

وضع هذه الحقوق في التي ساعدت اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على تحسين 
إن األنظمة اإلقليمية . أوروبا خالل فترة السنوات الستين من وضعها موضع التنفيذ

ولكن هناك ما يمكن أن نتعلمه من كل . تقوم ضمن أطر ثقافية وسياسية مختلفة



ّفتشريعنا مثال يشجع على توطيد السالم . نظام ومن مجموعة القيم التي تدعمه ً
  . والتسامح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّواذا كانت حماية حقوق اإلنسان هدفا بحد ذاته فإن وضع هذا الهدف في خدمة  ً ٕ
ّوال بد أن توضح هذه . ًتوطيد السالم والتسامح هو الهدف الذي نسعى إليه جميعا

إنني متأكد أن هناك الكثير لنتعلمه من . اللقاءات التي نعقدها هذا الهدف المشترك
  . ًبعضنا بعضا

ًا ناجحاأتمنى للجميع إجتماع ً .  
  

ِالسيد دلفوي      : ] (MFR) وسيط الجمهورية الفرنسي [ِ
 والمتواجدين هنا اليوم هم أشخاص في غاية األهمية  األمبودسمان إن جميع   

ّلكونهم قريبين من المواطنين مما يمكنهم من فتح حوار مباشر معهم فهم ينصتون . ّ
 مسامع الحكومات وهم بهذا الى شكاوى المواطنين، تلك الشكاوى التي ال تصل الى

أي أنهم يستطيعون أن يروا مكامن الخطأ في .  البلد الذي ينتمون إليهواقع يواجهون 
ًلذا فإنكم جميعا تلعبون دورا في غاية األهمية في . وهذا في غاية األهمية. بلد ما ً

ًا برغم ًعلينا جميعا أن نعمل مع. ٕإحداث التغيير وانفاذ مسألة اإلحترام لحقوق اإلنسان
ّإختالفاتنا ألنه مهما كانت هذه اإلختالفات فإن بوسعنا دائما أن نتدبر مسألة إيجاد  ً

أعتقد أننا إذا نجحنا في هذا األمر فإن المواطنين . أرضية مشتركة وأهداف مشتركة
) ةكيدينامي(إننا في هذا اللقاء نطلق حركة . ّفي كل بلداننا سيكونون ممتنين لنا

واآلن أترك المجال للبروفيسور عبد المجيد . تابعها في المستقبلجديدة، آمل أن ن
  . زاالني نائب رئيس المفوضية العربية لحقوق اإلنسان

  
عبدالمجيد زاالني، بروفيسور من جامعة الجزائر، نائب رئيس اللجنة . د  

  : ]زاالني، اللجنة العربية لحقوق اإلنسان. د[العربية لحقوق اإلنسان 
إنني في غاية السعادة لوجودي بينكم اليوم وأرغب . ة الرئيسًشكرا لك حضر  

إن هذا المؤتمر . فائق األهميةالأن أشكر جميع الذين شاركوا في تنظيم هذا المؤتمر 



َفي الواقع يجسد رغبتنا في الحوار وفي تبادل اآلراء والخبرات كذلك أشكر السيد . ّ
مرنا هذا يستوحي الفكرتين اللتين إن مؤت. مطر إلتخاذهما هذه المبادرة. ِدلفوي ود

فكرتي السالم والتسامح المتضمنتين في المادة األولى من : ذكرهما الرئيس كوستا ْ َ
فالمادة األولى من الميثاق تضع حقوق اإلنسان في . الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

ُصلب اإلجماع العالمي ما بين الدول العربية بما يبين أنها مثل علي ٌُ ُ ُ ّ ّ كما . ا أساسيةُ
ِتبرز هذه المادة اإلعتبار للتسامح اإلنساني األوسع والقيم اإلنسانية النبيلة واإلنفتاح  ْ

ّوهذا بدوره يؤشر الى أن المنطقة العربية تتلكأ في مسائل حقوق . تجاه اآلخرين
 – بخالف الميثاق العربي لحقوق اإلنسان –فميثاق جامعة الدول العربية . اإلنسان

إذ برغم التطور الملحوظ في حقوق . ًيا في الواقع بمسألة حقوق اإلنسانليس معن
، وحتى 1948اإلنسان منذ تبني األمم المتحدة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في 

، ظلت جامعة الدول 1966أكثر من هذا، فمنذ تبني ميثاق حقوق اإلنسان في عام 
ع صدور الميثاق العربي لحقوق لكن م. العربية غير معنية بمسألة حقوق اإلنسان

اإلنسان بدأت المنطقة العربية بإتخاذ المبادرة باللحاق بركب الدول األعضاء في 
  . المجموعة الدولية في معركتها لتعزيز حقوق اإلنسان

سأكون شديد اإلختصار في خطابي الصباحي هذا، وسأتناول في حديثي فقط   
ة العربية لحقوق اإلنسان التي تشرف الميثاق العربي وخصائصه األساسية واللجن

مطر سيليني في . ّسأتحدث إليكم بإختصار، ألن د. على تطبيق الميثاق العربي
ًالحديث ليشرح لكم الميثاق العربي شرحا كامال ًأود أن أقول لكم شيئا خطر لي أثناء . ً ّ

ق ّلقد تحدث الرئيس عن المحكمة األوروبية لحقو. إستماعي لخطاب الرئيس كوستا
َوذكر أن الميثاق العربي . ًاإلنسان واإلتفاقية األوروبية واللتين ُأسستا قبل ستين عاما َ

أي بعد شهرين : 2008) مارس( آذار 16ُلحقوق اإلنسان وضع موضع التنفيذ في 
لكن هذه لم تكن المحاولة . ِمن التصديق عليه من قبل الدولة السابعة المشاركة

 1971ففي العام .  حول حقوق اإلنسان في العالم العربياألولى لعقد إتفاقية إقليمية
 التي تلت اإلجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية في –جرت المحاولة األولى 

ً حيث تبنى العالم العربي إعالنا لحقوق اإلنسان، وأسس – 1968بيروت عام 
 كانت تلك .المشاركون في ذلك اإلجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان



ًاللجنة جسما حكوميا مكونا من ممثلين للحكومات  ً  وعلينا أن ال نخلط في فهمنا –ًّ
ًلماهيتها بينها وبين اللجنة العربية لحقوق اإلنسان التي ُأسست حديثا، والتي تتألف 

ً المذكور سابقا لم يوضع موضع التنفيذ  الميثاق لكن . ّمن سبعة أعضاء مستقلين
ّبشكل جدي بسبب   .  عدم رغبة الدول العربية بذلكِ

ّتلت هذه المبادرات محاوالت عديدة من اللجنة العربية الدائمة لوضع مسودة   
 تلتها محاوالت 1985فقد جرت محاولة فاشلة عام . لميثاق عربي لحقوق اإلنسان

ّلكن المسودات األساسية إفتقدت التفاصيل الخاصة بالحقوق األساسية . أخرى
ٍمواثيق اإلقليمية والدولية وسمحت بوضع قيود على تلك الحقوق بسبب ّالمكرسة في ال

ّباإلضافة الى ذلك، لم تتضمن المسودات عناصر إدارية و.  طارئةظروف  لم يتم ّ
ولذلك، بادرت اللجنة بمراجعة مسودة الميثاق . تفعيل الميثاقلٍآليات تنفيذية تحديد 

ٍمعتمدة بشكل خاص على إعالن القاهرة لحقوق  اإلنسان في اإلسالم ومنظمة ً
ّ تبنى 1994) سبتمبر( أيلول 15وفي . 1990المؤتمر اإلسالمي الذي عقد في عام 

ّواختلفت هذه المسودة عن سابقاتها، إذ . ّمجلس جامعة الدول العربية مسودة الميثاق
ٍظهر فيها أسلوب واضح للحث على العمل مترافقا مع آليات تنفيذية ً .  

ِ ظلت المسودات حبرا على ورق إذ أنها لم تقر من قبل أي وبالرغم من ذلك،   ُ ًّ ّ
ّ، وللمرة الثانية سلم مجلس جامعة الدول العربية مسؤولية 2001وفي العام . دولة َ ّ

ّوأثناء وضع المسودة، جرت . تحديث ميثاق حقوق اإلنسان الى اللجنة العربية الدائمة
ّمحاولة لتضمينها محكمة لمنح األفراد الحق في َ رفع الشكاوى ضد دولهم، لكن تلك ٌ ُ

ّوأخيرا تم تبني الميثاق في . المحاولة باءت بالفشل  في 2004) مايو( أيار 23ً
ً بعد أن أقرته الدولة السابعة طبقا 2008) مارس( آذار 16ًتونس، وأصبح نافذا في  ِ ّ

ًيصبح الميثاق نافذا بعد شهرين من تاريخ " التي تنص على ما يلي 4901للمادة 
ّمهر الصك السابع من اإلقرار، بتوقيع أمانة سر جامعة الدول العربية اليوم، وحتى ." ّ

ٍفقد أقرت الميثاق عشر دول ُ الجزائر وسوريا وفلسطين وقطر : هذه الدول هي. ّ
  . واإلمارات العربية المتحدة واليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين واألردن وليبيا

ٌت الدولية أو اإلقليمية لحقوق اإلنسان، فإن الميثاق ملزم وكغيره من اإلتفاقيا   ِ ْ ُ
ٍوتحديدا، يضع الميثاق ثالث مجموعات من . ًقانونا لجميع الدول المشاركة ً



، على الدول 44ًأوال، حسبما تنص المادة : المسؤوليات على عاتق الدول المشاركة
لوضع الحقوق  الزمة – تشريعية أو غير تشريعية –أن تختار أية إجراءات 

المنصوص عليها في الميثاق موضع التنفيذ، وذلك باإلنسجام مع إجراءاتها التشريعية 
َثانيا، على الدول أن تضمن ألي إنسان تنتهك حقوقه أو حرياته. وشروط الميثاق ُ ً 

عنه، الظلم ّ، الحصول على حلول فعالة إلسترداد حقه أو لرفع المضمونة في الميثاق
َتهاك قد ارتكب من قبل أشخاص يقومون بمهامهم الرسميةحتى ولو كان اإلن ِ َ ًوأخيرا، . ُ

 رفع المنضمة على الدول 48ّباإلضافة الى هذه الواجبات المحددة، توجب المادة 
تقارير ألمين عام جامعة الدول العربية حول اإلجراءات التي إختارتها لفرض الحقوق 

ِتقدم الذي ُأحرز في ممارسة تلك والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وحول ال ْ ّ
 تؤسس للجنة العربية لحقوق اإلنسان المؤلفة من سبعة أعضاء 45المادة . الحقوق

. ّمنتخبين بإقتراع سري لوالية تدوم أربع سنوات ويكونون مواطنين للدول األعضاء
يعمل . ويجب أن تكون لدى المرشحين خبرة واسعة وحنكة في مجال عمل اللجنة

إن المهمة األساسية . للجنة بصفتهم الشخصية وهم مستقلون وغير متحيزينأعضاء ا
ًللجنة هي مراقبة تطبيق الميثاق، من خالل مراجعة التقارير التي تردها دوريا من 

وحسبما ينص الميثاق، على األمانة العامة أن تنقل التقارير التي . الدول المشاركة
ُتردها من الدول الى اللجنة لتدرسها  بوضع – بعد دراستها للتقارير –وتقوم اللجنة . ِ

ًوأخيرا، تضع . تعليقاتها وتوصياتها المناسبة وذلك بما يتناسب مع أهداف الميثاق
ُاللجنة تقريرا سنويا تذكر فيه نتائج مراجعتها للتقارير وتوصياتها لمجلس الجامعة  ُ ً ً

ُومن ثم تنشر هذه التقارير التي تذك. ِعبر األمانة العامة ُر فيها اللجنة خالصة ُ
ٍومنذ أن إستلمت اللجنة مهامها حضرت مخططات لبرامج . مالحظاتها وتوصياتها ّ

.  صاحبة التقارير-العمل الخاص بإستعمال التقارير وأرسلتها الى الدول األعضاء 
ًوكذلك عقدت اللجنة دوريا إجتماعات مع المجتمع المدني وشاركت في مؤتمرات 

 نيسان 11ُ مؤتمر بيروت الذي عقد في مقر األمم المتحدة في ّدولية متعددة، منها
  ؛2009) إبريل(

. في األمم المتحدة لحقوق اإلنسانالسامية ًوقد بدأت حوارا في جنيف مع المفوضية 
  . وأتمنى لكم النجاح الباهر في هذا المؤتمر. لكم مني جزيل الشكر



  
  امعة الدول العربية السيدة إلهام الشجني، مديرة قسم حقوق اإلنسان، ج  

    :]السيدة شجني، جامعة الدول العربية[
ٍ بعد ثالثين سنة من 2000ّلقد تم تبني الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في العام 

ّوقد حدث هذا الميثاق جميع النصوص السابقة التي قد كانت تنتقد بحدة . اإلنتظار َ ُ ِّ ُ َ ْ
ُوعندما عينت في منصب مديرة . وليةّبل المنظمات غير الحكومية العربية والدِمن ق ْ ُ

ّقسم حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية، عملت على تحديث مسودة الميثاق  ُ ِ
 وكانون 2003) أكتوبر(ّالسابقة وتم تحديثي لها في الفترة الممتدة بين تشرين األول 

ِوبذلك رفعت المسودة الحالية الى مجلس وزراء ا. 2004) يناير(الثاني  لبلدان ُ
، وبعدها 2004) مارس(األعضاء في جامعة الدول العربية للمرة األولى في آذار 

  . ّ حيث تم تبنيها2004) مايو(ُّسلمت الى مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في أيار 
ِلقد وضعت هذه المسودة بمشاركة ومساعدة  لحقوق اإلنسان في  المفوضية الساميةُ

األمم  مفوضية  جميع الخبراء العرب العاملين معوتواصلنا مع. األمم المتحدة
ِووضع الميثاق %. 85المتحدة، والذين رفعوا إلينا مسودة تبنينا منها ما ال يقل عن  ُ

  .  موضع التنفيذ2008) مارس(العربي لحقوق اإلنسان في آذار 
. َولكن، لسوء الحظ، لم يحظ الميثاق باإلهتمام الذي يستحقه من الدول العربية  

ٌناك عدد ال بأس به من المواطنين العرب الذين ال يعرفون بوجوده، وأعتقد أن فه
لقد مضى على تبني هذا الميثاق . اإلعالم العربي هو المسؤول عن هذا الوضع

ّخمس سنوات ولم يصدق عليه سوى عشرة بلدان أعضاء في جامعة الدول العربية ُ .
ّواليوم، نود أن نحث أكبر عدد ممكن من أعضاء  جامعة الدول العربية على ّ

 داخل –ّكما نرغب أن نشجع جميع الناشطين في مجال حقوق اإلنسان . تصديقه
إذ . ّ لكي يدرسوا الميثاق ويحددوا جميع مكامن ضعفه وقوته–وخارج العالم العربي 

بروتوكاالت ّنعتقد أنه إذا ما جرى هذا التحليل وتمت هذه المراجعة، يمكننا إضافة 
ّا الميثاق مهم للغاية ألنه واحد من أهم الصكوك اإلقليمية لحقوق إن هذ. عليه

ِ بول دلفوي -ّوفي الخالصة، أود أن أشكر السيد جان. اإلنسان في العالم العربي ِ
محمد مطر، . ّوكذلك أود أن أشكر د. كوسيط للجمهورية الفرنسي لدعوته لي



ته وعمله لتعزيز حقوق ّبروفيسور القانون في جامعة جونز هوبكنز، الذي كرس حيا
ًأشكركم شكرا جزيال. اإلنسان وهو ناشط في مجال مكافحة المتاجرة بالبشر ً .  

  
ِدلفوي السيد    ِ [NFR] 

ِشكرا جزيال لك، السيدة شجني ً أظن أن خالصتك في غاية األهمية، إذ أن األمم . ً
تاجرة ّالمتحدة أعلنت أن المتاجرة بالبشر هي ثاني أخطر جريمة، بعد جريمة الم

ّواآلن، أود أن ُأفسح المجال لمشاركة السيد . ّبالسالح، من بين ما يعاني منه العالم
  . ماركوس جاغر

  
السيد ماركوس جاغر، هيئات الدعم التشريعي وحقوق اإلنسان، مدير عام   

 السيد جاغر، المجلس [حقوق اإلنسان والقضايا القانونية، المجلس األوروبي 
  : ]األوروبي
  في  مؤسسة الوساطةحضرات السيدات والسادة، إن.  حضرة السيد الرئيسًشكرا لك

.  في السنوات القليلة الماضيةة ملحوظبشراكةالجمهورية والمجلس األوروبي قد بدءا 
ّوفي البداية أود أن أشير الى السيد . وجاء هذا كثمرة للتفاهم العميق بين المؤسستين
  األسبق في المجلس األوروبي، وّألفارو جل روبلز، مفوض حقوق اإلنسان

 لطالما سعى السيد ألفارو الى تعزيز عمل . األسباني األسبقاألمبودسمان 
وتوحيد جهودهم وذلك على امتداد أوروبا، من روسيا الى البرتغال ومن األمبودسمان 

ّكذلك فعندما عين جان. إيسالندا الى تركيا ِدلفوي بول - ُ  كوسيط للجمهورية الفرنسية، ِ
ُام السيد ألفاروا مباشرة بتحديد ُأطرق  التعاون المثمر المحتمل الذي من  و نتيجةً

 الممكن تحقيقه من خالل تكثيف التعاون بين مؤسسات من هذا النوع على مستوى
ًوقد كان مقتنعا بضرورة العمل المشترك لتحقيق درجة أكبر من التناغم بين . القارات

وتحت رئاسة هذين الرجلين، قفزنا . تداد أوروباعلى إماألمبودسمان مختلف مؤسسات 
ّوقد إتبع الفريق الفرنسي سياسة منهجية في العمل . ّقفزة نوعية وكمية الى األمام ًّ

ًبرئاسة كريستيان لي رو مدير المجلس، مازجا فيها العمل الوطني بالدولي مبديا  ً
  . الحرص التام على تحقيق اإلنسجام بين هذين الفرعين من نشاطه



ّحضرة الرئيس بفضل عمل هكذا فريق متحمس تمكنا من عقد هذا المؤتمر اليوم ٍ .
ًوفي الحقيقة يسعدني جدا أن أحظى بفرصة اإللتقاء بزميلي جان ِدلفوي بول -ُ ِ 

هذا التعاون بين مؤسسة داخل حكومية كمؤسستنا . ّويسعدني أن نعزز تعاوننا أكثر
ًية يمثل مظهرا هاما من مظاهر لقائنا الجمهور وساطة ٍوبين مؤسسة وطنية كمؤسسة ً

  . اليوم
ّأما بالنسبة للموضوع المحدد الذي يتناوله لقاؤنا، فإنني أود مقاربة موضوعين  ّ

ٍالموضوع األول هو الحاجة الى ضمانة إقليمية لحقوق اإلنسان العالمية، : هامين
ُبعد العالمي ُوالموضوع الثاني هو مسألة ما إذا كانت البنية اإلقليمية تضعف ال

ّوبالنسبة للحاجة الى ضمانة إقليمية، أود أن أستشهد هنا . لحقوق اإلنسان أم ال
 وهدفت تلك التجربة الى مكافحة –بتجربة أوروبية حديثة كان لي شرف إدارتها 

ًإن لكل إنسان حقا مطلقا، وفي جميع الظروف، . نسانيةر إغيالالتعذيب والمعاملة  ً
ُذيب أو لمعاملة وحشية أو غير إنسانية أو مذلة، وهذا حق بأن ال يكون عرضة للتع

ّمكرس في المادة الثالثة من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وكذلك في اإلعالن 
ًوهذه القاعدة موجودة أيضا في القوانين الوطنية الخاصة . حقوق اإلنسانلالعالمي 

ن مهما كانت درجة أهمية لك. بجميع أعضاء المجلس األوروبي السبعة واألربعين
ٍالقوانين، تظل األخيرة مجرد قوانين مكتوبة على الورق؛ ولكي نضمن تنفيذها نحتاج  ٍ ّ ّ

ًوهذا األمر مهم خاصة لدى التعامل مع مسائل . ّالى مراقبة مستديمة ومشددة
ًأوال، ألن إساءة : التعذيب والمعاملة الوحشية أو غير اإلنسانية، وذلك لثالثة أسباب

عاملة قد تحدث في مختلف األماكن والحاالت وفي أي وقت ومن قبل عدد كبير الم
ثانيا، فإنه غالبا ما ال تسنح الفرصة للضحايا بأن يكشفوا ويبلغوا . من األشخاص ُ ً ً

ًعما حدث لهم؛ فالسجناء والمرضى والعجزة هم عادة معزولون عن العالم الخارجي ّ .
ْثالثا، إن إنتهاكات حظر التعذيب َ ً غالبا ما تترك ندوبا عميقة جدا الى درجة تجعل ً ً ًً

ٕولذلك يتوجب علينا أن نمنع اإلنتهاكات بفاعلية واستمرارية، ال . إزالتها غير ممكنة
ًإن الحاجة الى هذا تشكل تحديا جديا، ألنها ال . أن نقوم بمعاقبة المرتكبين فقط ًّ ّ

 ن واللذين سمحوا بحصولتستلزم فقط مجابهة الحصانة التي يتمتع بها المرتكبو
ً، بل تستلزم أيضا المراقبة في المواقع التي قد تحدث فيها هذه اإلنتهاكات االنتهاكات



ّومن الواضح أنه لكي نوفر مراقبة ثابتة ومستدامة على إمتداد العالم، . في اي وقت
  .  وهيكليات األمم المتحدة فقط اتفاقيات ال يمكننا اإلعتماد على

ْ المجلس األوروبي لجنة لحظر التعذيب تغطي جميع الدول لهذا السبب يضم ً
ْهذه اللجنة مكلفة بتطبيق حظر التعذيب والمعاملة غير . األعضاء السبعة واألربعين

ففي كل عام : ٍولكن حتى ذلك ليس بكاف. ة األوروبياالتفاقية ّعرفها تاإلنسانية كما 
يا المتعلقة بالتعذيب والمعاملة تتراكم في المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان القضا

  اإلختياري بالبروتوكول ولهذا السبب لدينا اآلن ما يسمى. الوحشية وغير اإلنسانية
  لهيئاتّوطنية مكملة هيئات ، والذي بنى [OPCAT]مناهضة التعذيب إلتفاقية 

إذن نحن نعمل . [NPMs]آليات الحظر الوطنية : المجلس األوروبي واألمم المتحدة
ِم مثلث األطواق يعمل على منع التعذيب وفرض حظره، على المستويات الدولية بنظا ّ

 واللجنة [SPT]اللجنة الفرعية في األمم المتحدة لحظر التعذيب : واإلقليمية والوطنية
ْ في المجلس األوروبي وآليات الحظر الوطنية [CPT]األوروبية لحظر التعذيب 

[NPMs] .بسيط أال وهو الضمانات اإلقليمية ليست إن ما أريد اإلشارة إليه أمر 
  . ها ودعمها من خالل ضمانات وطنيةتويجب أن يتم تكمل. كافية

ًأما بالنسبة للمسألة الثانية التي أشرت إليها مسبقا وهي ما إذا كانت البنية   
ْاإلقليمية تضعف البعد العالمي لحقوق اإلنسان أم ال  ُ ات ياإلتفاق تزايد عدد  فإن –ِ

ًمامنا عددا من المخاطر، من ضمنها هدر الموارد وهدر الوقت؛ وهذه تطرح أ
الهيكليات قد تؤدي الى تكاثر تزايد و. المشكلة قد تقلق الرأي العام والحكومات

ٍففي خالل تنظيم مؤتمر . التناقضات وحتى عدم التناسق ما بين اإلتفاقيات المختلفة
ً يمكننا حقا أن نتجنب تنافر اآلراء؟ ّ ما، عندما يعبر الجميع عن آرائهم، هلحدثأو 

ّنعتقد أنه علينا أن نتعايش مع هذا الواقع بينما نسعى الى . ال نظن أن هذا ممكن
 –ْولتحقيق هذا فإننا نحث العناصر الثالثة الفاعلة في مجال حظر التعذيب . فهمه

ألوروبية  واللجنة ا[SPT]اللجنة الفرعية في األمم المتحدة لحظر التعذيب : أال وهي
ً نحثهم جميعا للتعاون – [NPMs] وآليات الحظر الوطنية [CPT]لحظر التعذيب 

ًأوال من خالل عقد ورش عمل مشتركة تؤدي الى فهم ومقارنة : على ثالث جبهات
ٍطريقة عمل كل آلية؛ ثانيا، من خالل التأسيس لحوار مستمر بين آليات العمل  ً



ًالثالث؛ وثالثا، من خالل العمل سويا ّ لتحديد نقاط عدم التناسق ما بين آلياتنا وسد ً
ًتلك الثغرات التي يسببها عادة إختالف   . ّ عمل كل منا سياقُ

َحضرات السيدات والسادة، أشكر لكم حسن إصغائكم ْ ُ .  
  

إللتزامهم الدقيق  الجلسة ّأود أن أشكر جميع أعضاء: [MFR] دلفويالسيد   
لنشرات المطبوعة الموجودة مع كل منكم تضم ّوأود تذكيركم بأن ا. بالجدول الزمني

نسخة من اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ونسخة من الميثاق العربي لحقوق 
 سنبدأ اآلن أولى جلسات الطاولة المستديرة، وسنستمع الى اذكوه. اإلنسان

البروفيسور إيمانويل ديكو، بروفيسور في القانون، والذي سيشرح لنا عن اإلتفاقية 
  . األوروبية لحقوق اإلنسان

 باريس –ّإمانويل ديكو، بروفيسور في القانون، جامعة بانثيون، أساس . د  
II ]ديكو . دUPA [ :  

ًشكرا لك سيدي الرئيس، إنني في غاية السعادة لمشاركتي في هذا اللقاء الواعد، 
ّولكنني أدرك أنه لتحد كبير أن ألخص ستين سنة من العمل في دقيقتين من الوقت  .

ّكما تعرفون، لقد تم تبني اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في   تشرين الثاني 4ّ
  .  في روما، وبهذا فقد أتمت عامها الستين هذه السنة1950) نوفمبر(

إن الدول اإلثنتي عشر األعضاء في المجلس األوروبي قامت بعقد اإلتفاقية   
وسعت اإلتفاقية . الحرب العالمية الثانيةاألوروبية لحقوق اإلنسان وذلك في أعقاب 

لحقوق اإلنسان، وكذلك سعت العالمي أن تستجيب وبأقصى سرعة ممكنة لإلعالن 
ٍأن تعزز حقوق اإلنسان والحريات األساسية في وقت كانت فيه القارة األوروبية 

ولى إن اإلتفاقية األوروبية وفي عبارتها األ. منقسمة الى قسمين بسبب الحرب الباردة
تشير الى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والى واجب الدول في إحترام الحقوق التي 

لذلك يمكننا القول أن اإلتفاقية األوروبية إحتذت اإلعالن العالمي لحقوق . ُّكرست فيه
ّاإلنسان بالرغم من أنها اختارت أن تركز فقط على قسم من الحقوق التي يكفلها  ُ

ً األعضاء أن تضع عددا من الشروط والقيود على ممارسة ُاإلعالن، وسمح للدول
ًوذلك كله جرى بمزيج من الجرأة والحذر، ففرنسا مثال، أخذت وقتا غير . تلك الحقوق ً ٍ



قصير لتقتنع بكفاءة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، وكان علينا أن ننتظر حتى 
لحق لألفراد في اإلدعاء أمام  لنقبل بإعطاء ا– حتى والية السيد بادنتر – 1981عام 

  . المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
 داخلية –ة مزدوجة كيّإن اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تتميز بدينامي  
منذ أن تم تبني اإلتفاقية األوروبية . ة الخارجيةكيِفلنلق نظرة على الدينامي. وخارجية

ّ كبيرة، ولكي تتواءم وتتكيف مع ، وهي تتطور بدرجة1950للمرة األولى عام 
ّالتغييرات والتطورات التي كانت الدول األعضاء تشهدها، تم إضافة ما ال يقل عن  ّ

ًوفي البداية، كان هذا النظام إختياريا وكانت . ً بروتوكوال مع مرور الوقت14
ّوعندما تمت الموافقة . ن الدولعالمحكمة محاطة بلجنة من الخبراء وبمجلس ممثلين 

المباشر اإلدعاء ًعلى البروتوكول الحادي عشر، تغير النظام جذريا وأتيح لألفراد 
  .  المحكمةأمام

إن البروتوكول الحادي عشر هو الذي أسس للمحكمة بالشكل الذي نراها   
ِْ ُأتبع البروتوكول الحادي -ٍ قاض مستقل 47 محكمة ثابتة مؤلفة من –عليه اليوم 

ّ بعدما تصدق 2010، الذي سيبدأ العمل به في العام عشر بالبرتوكول الرابع عشر ُ
ٍلكن بعض اإلشكاالت البنيوية ستبقى، وقد طرح إحتمال إجراء تعديل . عليه روسيا ُ ّ ّ

ّعلى النظام في مؤتمر إنترالكن، الذي نظم برعاية الرئاسة السويسرية للمجلس  ُ
 التطور في مجال إن هذا التطور المؤسساتي للمحكمة جرى بالترافق مع. األوروبي

ّمبدئيا ركزت اإلتفاقية في معظمها على الحقوق . ّحقوق اإلنسان والحريات العامة ً
 الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية، بإستثناء حق الملكية  منالمدنية والسياسية، أكثر

ّ، تم تبني ميثاق إجتماعي أوروبي، 1961وفي عام . ّوحق تأليف اإلتحادات النقابية ّ
ّمستوى معين من السيطرة على القضايا اإلجتماعية، وقد إرتكز الميثاق مما أسس ل ً

على نظام يعتمد التقرير وُأكمل فيما بعد بإضافة حق اإلتحادات النقابية في اإلدعاء 
ًوفي مطلع التسعينات، شهدنا تغييرا رئيسيا آخر. لدى المحكمة موجة جديدة من : ً

 لهذا، قامت دول عديدة بتبني اإلتفاقية وكنتيجة. الى المجلس األوروبياإلنضمام 
ّاألوروبية وعدد من بروتوكوالتها، حيث أن التصديق عليها هو أحد شروط العضوية  ٍ

 دولة تتراوح من آيسالندا الى البرتغال الى 47ّإن اإلتفاقية تشمل اليوم . في المجلس



كما ُأعلنت . المغرب وروسيا، كما تشمل المناطق الفرنسية في جزر الهند الغربية
كوثيقة أساسية للمقاضاة بين الدول األعضاء، وذلك في حكم شهير أصدرته 

أما بالنسبة الى الدينامية الداخلية لإلتفاقية . المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ُّ ومنذ طورت المحكمة األوروبية القديمة لحقوق -األوروبية، يكفي أن نقول أنه 

ُلجديدة أن تصدر ما ال يقل عن عشرة آالف حكم  إستطاعت المحكمة ا-اإلنسان  ُ
ًبإمكاننا القول أن هناك عددا . بالمقارنة مع ألف حكم فقط أصدرته المحكمة القديمة

ّالعنصر األول هو مفهوم الحل الفعال وهو . من العناصر التي تحكم عمل المحكمة
القضائية الوطنية أن ّالذي بمقتضاه يتحتم على السلطات  "التبعيةمبدأ "ّيتمثل بتطبيق 

ّتطبق شروط اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، ما يجعل المحكمة األوروبية تمتنع 
ُعن النظر في قضية ما إال إذا استنفذت جميع الحلول على المستوى الوطني مع  ّ

وهذا المبدأ موجود ليضمن . بعض اإلستثناءات التي تعتمد على طبيعة هذه القضية
ٌهناك أيضا عدد من الواجبات، السلبية . ح للعدالة وللمحاكمة العادلةالتطبيق الصحي ً

على سبيل المثال، من . واإليجابية، التي تفرضها المحكمة على الدول األعضاء
واجب الدول اإلمتناع عن إستخدام التعذيب والمعاملة غير اإلنسانية، ويتحتم عليها 

  . ملة غير اإلنسانيةًأيضا أن تحقق في جميع حاالت التعذيب والمعا
ِإن العنصر الثاني الذي يحكم عمل المحكمة هو اإللتزام بدعم القيم   

ُولهذا تتضمن اإلتفاقية عددا من المواد التي تجبر الدول على إحترام . الديمقراطية ً ّ
ِالقيم الديمقراطية بما فيها حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير حيث أنه يحق . ِ

ًأوال، يجب . ُلكن هذه القيود يسمح بها فقط بشروط ثالثة. عض القيودللدول إدخال ب
ًثانيا، يجب أن تكون هادفة الى . ّأن تكون هذه القيود مكرسة في القانون الوطني ً

ًثالثا، يجب . تحقيق عدد من الغايات الشرعية، كفرض النظام العام على سبيل المثال
ّتمع الديمقراطي كما حدده تشريع أن تكون هذه القيود ضرورية وذلك ضمن المج

ٍالمحكمة حيث يتمتع هذا المجتمع بقدر كبير من التسامح واإلنفتاح تجاه عدد كبير 
  . من اآلراء
فالمحكمة من . إن العنصر الثالث الذي يحكم عمل المحكمة هو عدم التمييز  

ّخالل نظام السوابق ربطت بين المادة الرابعة عشر التي تحظر التمييز وبي ٍن عدد ُ



ّمن المواد األساسية التي تتضمن مثال منح األفراد حق الحصول على اإلعانات  ً ّ
ّومن خالل تعزيز حماية الحقوق المكرسة في اإلتفاقية، على المحكمة . اإلجتماعية

أن تأخذ بعين اإلعتبار الفوارق بين األنظمة القضائية األوروبية التي ال تنسجم مع 
ّوكنتيجة لهذا، طورت المحكمة مفهوم الهامش الوطني  .تطبيقات تشريع المحكمة

ّلتقدير األمور وذلك لكي تسمح للمحاكم الوطنية بالعمل في إطار من الضبط الذاتي  ٍ
برتي (في تعاملها مع بعض المسائل، وخاصة األخالقية منها، كمسألة القتل الرحيم 

. ألة اإلجهاض أو مس] Pretty v. UK, 2002 [) 2002المملكة البريطانية . ف
ٍكذلك قد تمنح الدول إستثناءات أو إعفاءات في عدد من القرارات والشروط وذلك في  ٍ ُ ُ
بعض الظروف كما في حالة مكافحة اإلرهاب، كما في قضية لولس ضد آيرلند 

، إن نظرة أكثر شمولية لإلتفاقية ستضيء على الروابط ما بين 1957-1961
ُن ومعاهدة نيس التي تعادل اإلتفاقية األوروبية على اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسا

ّ والتي يجب أن يبدأ العمل بها حالما يتم تبني ] EU [مستوى اإلتحاد األوروبي 
ٍولسوء الحظ، ليس لدينا متسع كاف من الوقت لنناقش هذه المسألة، . معاهدة ليسبون ٌ

ستظهر مساحات جديدة ولكن من الجدير بالذكر أنه عند البدء بالعمل بمعاهدة نيس 
 [للتعاون في مجال حقوق اإلنسان بين المجلس األوروبي ونظام اإلتحاد األوروبي 

EU [ .ًوشكرا .  
  

   :] MFR [ِالسيد دلفوي   
ًشكرا لك بروفيسور ديكو على العرض الموجز الذي تناول مسألة شائكة جدا   ً .

ٌولقد أكدت في حديثك على أن هذا النظام مرن بما فيه ال ّكفاية ليوفر للدول مستوى ّ ُ
ّمعين من اإلستقاللية، بحيث تتقدم في هذا المجال كما يناسبها مع المحافظة على 

واآلن أود أن أفسح المجال أمام . الشفافية فيما يتعلق بالرؤية البعيدة المدى
ّهل هناك أي أسئلة تودون طرحها على السيد ديكو؟ زميلنا من . المشاركين اآلخرين ٍ

  . ّا، تفضل في الكالمأرميني
  



 السيد [السيد آرمن هاروتيونيان، مدافع عن حقوق اإلنسان في أرمينيا 
  : ] هاروتيونيان، أرمينيا

ًشكرا جزيال لك، وشكرا لعقد هذا المؤتمر ً ّأود أن أستطلع رأي السيد ديكو بالنسبة . ً
ة فيما يتعلق ّلقانون المحكمة األوروبية حول نظام السوابق وأود أن أعرف رأيه خاص

ّبكيفية تطوير هذا القانون على أن تعكس هذه الطريقة األنظمة السياسية والمؤسساتية 
من المؤكد أن اآلليات . المختلفة للدول األعضاء الجدد في المجلس األوروبي

ن قراراتها إاإلقليمية األوروبية هي أكثر فاعلية بسبب تأثير المحكمة األوروبية، إذ 
ٌملزمة للدول ِ ُإن قانون المحكمة الخاص بالسوابق كثيرا ما يبنى على .  األعضاءُ ً

ِقرارات إتخذت منذ فترة بعيدة  ٍ– أي منذ كان المجلس األوروبي يضم بغالبيته دوال ً ّ
ًلكن هذا غالبا ما ال ينسجم مع واقع دول أوروبا الشرقية . من أوروبا الغربية

ّما هو رأيك؟ ربما . ، على سبيل المثالً سابقا–والوسطى، كدول اإلتحاد السوفياتي 
ٍيتوجب أن ننظر في تغيير جزء من قانون السوابق، ذاك الذي ال يؤدي الدور  ّ
ًالمطلوب منه بالنسبة الى بعض الدول، إذ أن واقع هذه الدول مختلف جدا عن واقع 

  . ًشكرا لك. ّالحقبة الماضية التي تم فيها وضع قانون السوابق هذا
  

  : ] UPA [ديكو . د  
لم أشأ الغوص في تفاصيل طريقة عمل . هذا سؤال في غاية األهمية  

ّوأود فقط أن أذكرك أنه منذ تأسيسها وحتى سنة . المحكمة األوروبية  أصدرت 1998ّ
ّأما المحكمة األوروبية الجديدة، في ظل إتفاقية حقوق . المحكمة حوالي ألف حكم

ْاإلنسان، فقد كانت نشطة جدا مذ ذاك وه وهي تتألف . ٍ قاض دائم47ي تتألف من ً
وفي . ٌمن سبع غرف قضائية، وهناك توازن جغرافي في التمثيل داخل تلك الغرف

 ال أدري بالضبط كيف يضمن القيمون عليها التمثيل المتساوي لجميع ،الحقيقة
المناطق، لكنني أؤكد لك أن القضاة الغربيين ال يفوقون في عددهم قضاة دول أوروبا 

قية والوسطى، وهناك درجة معينة من التناغم والثبات في قانون السوابق وفي الشر
ومن . ًلكنني كفرنسي، مؤمن جدا بنسبية هذه األحكام. أحكام المحكمة األوروبية

ٍالواضح في القانون الفرنسي أن الحكم الذي يصدر تحت ظروف خاصة، يأخذ بعين  َ ُ



ُ ضمن المسائل التي بحثت في مؤتمر  من،وفي الحقيقة. ّاإلعتبار حيثيات القضية
وفي فرنسا، . إمكانية توسيع مجاالت تطبيق قانون السوابق: إنترالكن المسألة التالية

، وهذه (Raison d’état) بالمصلحة الوطنيةقد يسبب هذا صدمة، ألننا نؤمن
  . القناعة قد كانت السبب الحقيقي للثورة الفرنسية

ِدلفوي السيد    ِ] MFR [ :  
ّ، ما كان البروفيسور ديكو يحاول شرحه هو أن األحكام ال تشكل ًحسنا

ُالمصدر النقي الرئيسي للقانون، لكن تلك األحكام يمكنها أن تجبر الزعماء السياسيين 
بعد اإلستماع الى عرض البروفيسور إيمانويل ديكو، حول . على إتخاذ إجراء ما

ّيد محمد مطر أن يحدثنا عن اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان نطلب من الس
  . الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ِدلفويالسيد    ِ ] MFR [ :  

ًشكرا لك للقيام بشرح الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، لكن قبل أن أعطي الدور للسيد 
  .زميلنا من الكويتٍبادينتر سنستمع الى سؤال 

    
، محقق في شاوى حقوق اإلنسان، الجمعية الوطنية السيد وليد الطبطبائي

  : ] السيد الطبطبائي، الكويت [الكويتية 
ًبسمه تعالى، في البداية أود أن أشكر السيد محمد مطر على عرضه الهام جدا ّ .

ولكن السيد مطر يدعو الى إضافة قوانين جديدة لتكملة الميثاق العربي لحقوق 
ما ينقصها هو اإلرادة . بية ال ينقصها قرارات وقوانيناإلنسان، وأعتقد أن الدول العر

على سبيل المثال، إذا ما توقفنا عند األحكام . ّوالتمكن من تطبيق هذه القوانين
ًالمختلفة في الميثاق العربي نجد أن أيا من هذه األحكام ليس مطبقا في العالم  ًّ

ّبعض هذه األحكام منفذ وبعضها اآلخر غير منفذ، . العربي ًولكننا ال نجد دولة ّ
ّفلننظر مثال الى حق الالجئين، وحقهم في اإلقامة في . ًعربية واحدة تطبقها جميعا ً

ّال أظن أن هذه الحقوق مطبقة . ٍبلد عربي وفي المساواة مع مواطنيه أمام القانون ّ
ُوعوضا عنها يعتبر . ّوكذلك ال أظن أن فرضية البراءة موجودة بشكل فعلي في بلداننا ً



ًمتهم مذنبا حتى تثبت براءتهال كذلك، أظن أن المواطنين العرب يتمتعون بحق . ّ
وبإمكاننا القول أن الوضع . ًفهذه جميعها ليست حقوقا نافذة لسوء الحظ. الخصوصية

ًالغالب على المنطقة العربية سيء بالفعل، ألن الحكم غالبا ما يكون إما نظاما  ً
ًعسكريا أو وراثيا بحيث ال يمكننا  وبالرغم من أن . فعل شيء أمام تداول السلطةً

ٌهناك جمهوريات في العالم العربي، ال يمكننا القول أن هناك أنظمة أو حكومات 
ّلقد تمكن الرؤساء من تعديل دساتيرهم بحيث يتمكنون من تجديد واليتهم . ديمقراطية

 من كذلك هناك حاالت. أكثر من مرتين، وبعضهم يتمتع بحكم يدوم مدى الحياة
ما هي أسباب هذا الوضع؟ هل يمكننا . اإلحتجاز غير الشرعي ألسباب مختلفة

ًإعتبار الدول الغربية مثاال للدول العربية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان؟ لسوء الحظ فهذا 
،  )سبتمبر (2001  أيلولاألحداث التي أتت من بعد فالننظر إلى. ليس واقع الحال

ٕوانتهاكات حقوق الفلسطينيين من قبل إسرائيل وما  وما حدث في غزة ،غوانتانامو
لسوء الحظ وفي ضوء كل هذا، ال يمكننا إعتبار . يحدث في أفغانستان وفي باكستان

ّالغرب مثال أعلى فيما يخص إحترام وتعزيز حقوق اإلنسان ً .  
    

ِدلفويالسيد  ِ ] MFR [ :  
لروحية التي تحكم ّأود التركيز على أن ا. ًشكرا لك سيدي لطرحك هذه المسألة

ٍإجتماعنا هذا هي أنه ما من أحد منا يمكن أن يؤخذ كمثل أعلى لغيره وأنه نحن  ُ ٍ
ًجميعا مجتمعون هنا لنتعلم من بعضنا بعضا ًومن الواضح أننا جميعا نؤمن أن . ً

  .ّأغلى شيء نمتلكه في هذه الحياة هو حريتنا وكرامتنا
   

 
 
 : مطر. د

 أن المشكلة ليست في القانون، –ِعض ما قاله أوافق السيد الطبطبائي على ب
ّولكن، لو لم يكن القانون موجودا لما كنا نناقش أمر تطبيقه. بل في تطبيق القانون ً .

إن . ّوما نراه في العالم العربي يشكل خطوة هامة في مجال حماية حقوق اإلنسان
ًميثاق جامعة الدول العربية لم يشر إطالقا الى حقوق اإلنسان الواقع أن العرب و. ُ



ّإجتمعوا معا وتبنوا إتفاقية إقليمية تشبه اإلتفاقية األوروبية واإلتفاقية اإلفريقية  ً
وهذا ال يعني أنه . ً هذا الواقع يشكل خطوة في اإلتجاه الصحيح.واإلتفاقية األميركية

 ّكال، فنحن نتحدث هنا عن. علينا أن نستشير األوروبيين أو األفارقة أو األميركيين
إذا كانت لدينا محكمة قامت بتفسير مسائل الحقوق . حوار وتجربة تعلم من اآلخر

ّ تفسيراتها؟ هل أؤمن بالتطور؟ النظر فيوالحريات على مدى سنة، فما الخطأ في 
واليوم وفي كثير من الدول . ًطبعا نعم؛ وأظن أنه قد جرت تطورات في العالم العربي

 حقوق اإلنسان والى جانب ذلك فإننا نقوم بتدريب ٌتوجد لدينا أقسام مختصة بقضايا
هل تخالف الشرطة في بالدنا القانون؟ . الشرطة على الحفاظ على حقوق اإلنسان

كيف نتعامل : ولكن السؤال المهم هو التالي. بالطبع نعم؛ وهذا يحدث في كل مكان
 صبحناا أن هذه إنتهاكات واصبحنا نعلممع هذه المخالفات؟ في الوقت الحاضر، 

  . ً وهذا ما لم يحدث أبدا في السابق– نشجبهانمتلك الحرية في أن 
    

ِدلفويالسيد  ِ ] MFR [ :  
سأفسح في المجال أمام السيد بادنتر وهو ناشط على الصعيد . ًشكرا لك

  . الدولي من مدة من الزمن
    

 
 
 

 سيناتور [السيد روبرت بادنتر، السيناتور ووزير عدل سابق، فرنسا 
  : ]بادنتر

ّأود أن أشكرك ألخذ المبادرة وتنظيم هذا اللقاء المهم . ًشكرا لك سيدي الرئيس
ِبعد إستماعي الى التعليق السابق، أجد أنه علي ذكر أن هناك مبدأين يجب . والمثير ّ

المبدأ األول هو أن . ُأن يضعهما الناشطون في مجال حقوق اإلنسان نصب أعينهم
 هو أنه ال يمكن طرح التجارب الوطنية على أنها والثاني. حقوق اإلنسان عالمية

. ًإننا دائما نسعى الى التعلم من تجارب البلدان األخرى. تجارب مثالية أو نموذجية
وقد قال .  لحقوق اإلنساناألوروبيةلقد إستمعنا الى شرح البروفيسور ديكو لإلتفاقية 



ًطورا كبيرا، وأن ّأنه الحظ أن الحقوق المكرسة في تلك اإلتفاقية قد شهدت ت ً
ًالديمقراطيات المكتملة النمو استغرقت وقتا طويال جدا لتبني نظاما إقليميا من  ً ً ً ً

ّويعود الفضل في تمكننا اليوم من اإلستفادة من حماية حقوقنا . الحقوق والضمانات
ّوفي تمتعنا بتلك الضمانات في الدول السبع واألربعين األعضاء في المجلس 

 الفضل في كل هذا الى تلك العملية السالفة الذكر التي استغرقت األوروبي، يعود
ًوقتا طويال جدا ً ّوال داعي ألن نفتخر بذلك، ألن هذا وضع قد يتغير بسرعة كبيرة. ً ٌ .

ٍأقول هذا كناشط إستمر لخمسين سنة مضت في الدفاع عن تعزيز حقوق اإلنسان ٍ .  
ُا ما يصرف النظر عنهما ويهمالن إن اإلتفاقية األوروبية والميثاق العربي كثير   ُ ً

ّعلى أنهما مجرد صيغ نوايا بسيطة وغير فعالة َ ِ ّبأية حال، أود أن أذكركم أنه في . ّ
. ّنهاية مؤتمر هلسنكي، جرى إنتقاد نص إعالن هلسنكي على أنه لن يأتي بأي فائدة

ّلكن إعالن هلسنكي نفسه إستخدم من قبل المنشقين في اإلتحاد السوفياتي  ِ كما كان ُ
ٕله دور وان لم يكن غير مباشر في تفكيك األنظمة الشيوعية ٌ .  

ًصحيح أن الميثاق العربي ال يحوي نظاما من الضمانات بعد، كتلك التي    ٌ
بأية حال، فإن الميثاق العربي سيعمل على تقوية . ِذكرها السيد جل روبلز في خطابه

حكوماتهم مسؤولية وضع ناشطي حقوق اإلنسان وعلى مساعدتهم على تحميل 
المخالفات التي ترتكبها، ألن هذه الحكومات، وبتصديقها على الميثاق، كانت قد 

ًفهناك دائما : هذا ال يعني أن النظام ال عيب فيه. ّتعهدت أن تحمي حقوق مواطنيها
ًإن هذا ينطبق أيضا على نظام الضمانات األوروبية كما نعرفها . ٌمجال للتحسينات

ّا تعليقي وردي على المسألة التي أشار إليها زمالؤنا المشاركون من وهذ. في أوروبا
  . الكويت
ّلقد طالعت بدقة الميثاق العربي لحقوق اإلنسان   بالنسبة للفقرة التي تتناول . ِ

. ًالتمييز اإليجابي أعتقد أن الوضع ليس مثاليا، خاصة بالنسبة لمسألة تعدد الزوجات
مصري تقضي بأن تكون جميع النصوص منسجمة مع فالمادة الثانية من الدستور ال

 أن - كقانون الدولة المطلق–وبعبارة أخرى، إن على الدستور . الشريعة اإلسالمية
ٌيكون متفقا في نصوصه مع الشريعة، التي هي في طبيعتها قانون ديني وفيما بعد، . ً

ِعندما بحثنا مسألة تعدد الزوجات، إتفق أصدقائي في مصر على أن تعد د الزوجات ّ



بأية حال، . نحن نعرف أن تعدد الزوجات قائم. ّحق مطلق تمنحه الشريعة اإلسالمية
 وهنا أنقل –فإن أصدقائي في المحكمة الدستورية المصرية أعربوا عن إعتقادهم بأن 

ّإن تعدد الزوجات مكرس في نص قرآني ولذلك فإنه يمكن العمل : "ًّلكم ما قالوه حرفيا ٌ ّ ُ ّ
وكما تعرفون، فإن زوجتي ناشطة ." ّلزوجات في أي مكان وزمانبمبدأ تعدد ا

ّمتحمسة في مجال حقوق المرأة، ولذلك واجهت بعض الحيرة فيما يتعلق بهذا 
ًإذن، وبناء على هذا، هل نستنتج أن مبدأ تعدد الزوجات مبدأ ال يمكن . اإلستنتاج

يجابي في المعاملة؟ على إعادة النظر فيه أو مراجعته؟ إذن ماذا يبقى من التمييز اإل
ّحد علمي فأن تعدد األزواج   ليس – زواج المرأة من أكثر من رجل في وقت واحد –ّ

ًوبناء على هذا الوضع يا أصدقائي المسلمين، . ًحقا من حقوق المرأة في المقابل
ٌ أمر تفسير فقرة شرطية نص عليها قانون ديني– وليس لنا –أعتقد أنه يعود إليكم  ّ ّ ٍ ُ .

ٌ كان هذا المبدأ مبدًأ مطلقا، فهذا يعني أن تعدد الزوجات مبدأ مطبق على جميع ٕواذا ّ ٌ ّ ً
وألفت اإلنتباه الى هذه المشكلة ألنها مسألة . النساء المسلمات في جميع األزمنة

ّففي مصر، حل الخبراء الشرعيون هذا اإلشكال من خالل تقريرهم بأنه . ًشائكة جدا
ّالق بسبب سعي زوجها الى ممارسة حقه في تعدد إذا طلبت الزوجة األولى الط ّ

ًالزوجات، تمنح تلك الزوجة حكما بالطالق ُ ً بعيدا عن فكرة أن –ولكن هذا يعني أنه . ُ
 يجب أن يحتكم البشر الى حقوق اإلنسان الى أن يفصل اهللا –الكون مملكة الخالق 
  . بين البشر يوم الدينونة

ّوأود اآلن أن أعلق ببعض الكلمات   ْ على مسألة حظر عقوبة اإلعدامّ عندما . َ
، كانت هي الدولة الخامسة والثالثين التي تتبناه 1981ّتبنت فرنسا القانون في عام 

 كبيرةٍمنذ ذلك الوقت، خطونا خطوات . وكذلك الدولة األخيرة في المجموعة األوروبية
مم المتحدة، الى األمام، واليوم من بين مئة وثمانية وتسعين دولة أعضاء في األ

وهناك عدد من البروتوكوالت . ُحظرت مئة وثالثون دولة حكم اإلعدام على أراضيها
ّالتي تمنع الدول من تطبيق حكم اإلعدام بغض النظر عن الحالة، وحتى في حاالت  ُ

ّهناك قرار بتعليق العمل بعقوبة اإلعدام، وقعت . الطوارئ ومن ضمنها حالة الحرب ٌ
ٍعليه عدة دول أعضاء ٍ . ٍإن ألوروبا ماض مأساوي مليء بالجرائم.  في األمم المتحدةّ

ٌوكلنا شاهد على ما حدث في القرن العشرين أثناء الحرب العالمية الثانية والحروب 



ّإذن، إنه لتقدم هائل أن تتمكن أوروبا من تطوير إتفاقيات . في يوغوسالفيا السابقة
ولكن، هناك ثالث مناطق أساسية . مإقليمية من ضمنها تلك التي تمنع عقوبة اإلعدا

الواليات المتحدة األميركية ومنطقة الشرق األوسط : ًما زالت غير متجاوبة تماما
ّوأود أن ألفت إنتباهكم الى الواليات المتحدة .  والصين[MENA]وشمال أفريقيا 

ْ بإتجاه حظر عقوبة اإلعدامبشكل ملحوظاألميركية حيث أنها تتقدم   ٌفهناك تعليق. َ
 كما أن –إنخفاض بنسبة خمسين في المئة في تنفيذ أحكام اإلعدام  -لهذه العقوبة  

. ٍالمحكمة العليا قامت بإصدار عدد من األحكام مما وضعها على الطريق الصحيح
َأظن أنه وفي مدة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة، ستكون عقوبة اإلعدام  ٍ ّ

ّقد حظرت بشكل كلي في الواليات  ّ  وحسب 2008وفي عام . المتحدة األميركيةُ
ٍمعلومات واحصاءات نشرتها األمم المتحدة ومنظمات كمنظمة العفو الدولية ومنظمة  ٕ

َُ، فإنه ثبت أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كانت ثاني مراقبة حقوق اإلنسان
 بالمئة 21ها ُّأكبر منطقة في العالم بعد الصين، في عدد عقوبات اإلعدام وقد نفذ في

وحسب إحصاءات منظمة العفو الدولية، فإن . من مجموع عقوبات اإلعدام في العالم
إيران والمملكة : تلك الدول هي. تسع دول أعدمت خمس مئة إنسان على األقل

العربية السعودية والعراق واليمن وليبيا ومصر والبحرين وسوريا واإلمارات العربية 
ّيداتي وسادتي، أود أن ألفت إنتباهكم الى المادة وبهذا الخصوص، س. المتحدة

ّإن لكل إنسان الحق األصيل في : "الخامسة من الميثاق والتي تنص على ما يلي ٍ ّ
ٌوأعتقد أن حقوق اإلنسان هي في األساس كيان من الحقوق التي يمكن ." الحياة

ُإستخدامها في اإلدعاء ضد الدول حالما تقرر الدول أن تزهق حياة إنس بأية . ان ماّ
حال، فإن المادة السادسة تنص على أنه باإلمكان فرض عقوبة اإلعدام في حاالت 
ُالجرائم بالغة الخطورة، وذلك بما يتفق مع القوانين المرعية، وأن لكل شخص يحكم  ٍ

الى جانب هذا، فإن المادة . باإلعدام الحق في أن يطلب العفو أو تخفيف العقوبة
قوبة اإلعدام يجب أن ال تطال األشخاص الذين تقل ّالسابعة تنص على أن ع

ً وأجد ما سيلي مريعا فعال – سنة 18أعمارهم عن  ً فإن هذه المادة تنص أيضا –ً
ًعلى أن حظر اإلعدام هذا يظل قائما إال إذا كانت األحكام القائمة وقت إرتكاب  ْ

ًالجريمة تنص على غير هذا، وأنا أجد هذا اإلستثناء مريعا جدا ّ وأود أن أذكركم .ً ّ



ّجميعا بأن ميثاق األمم المتحدة الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ّ يحظر الحكم –ً ُ
وحبذا لو عرفت كم من .  سنة18باإلعدام على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

وبالرغم من ذلك، . ًبين هذه الدول المشاركة في هذا الميثاق قد قامت فعال بتصديقه
ّلسابعة توفر للدول التي تعهدت بعدم الحكم باإلعدام على األحداث الذين فإن المادة ا

من .  سنة، تمنح لهذه الدول إمكانية مخالفة واجباتها الدولية18تقل أعمارهم عن 
  الدوليالعهدالواضح أن الواليات المتحدة األميركية خرقت هذه الفقرة المحددة من 

لكن المحكمة .  بإعدامها لألحداث] ICCPR [ المدنية والسياسية بالحقوق الخاص
ّالعليا في الواليات المتحدة األميركية حظرت هذه اإلعدامات اآلن بسبب مخالفة هذه 
ّاإلعدامات بالمطلق لإللتزامات الدولية التي تعهدت الواليات المتحدة بها في هذا 

  . المجال
 هذه المسألة إنه من الحساسية بمكان أن يناقش معارضو عقوبة اإلعدام مثل  

ُومنذ مدة غير طويلة ذهبت الى الصين وناقشت . في إطار العالم العربي واإلسالمي ُ
ٌين، من بينهم نائب عام، وقد قال لي أن كونفوشيوس يٍالموضوع مع عدد من المحام ٌ
إذن، هو لم يوافقني الرأي لكنه وافق كونفوشيوس . في الواقع يوافقني في فلسفته

أنني أعتقد بالالأدرية، فأنني أؤمن أن حقوق اإلنسان نعمة من وبالرغم من . الرأي
العلمانيين وعندما نناقش عقوبة اإلعدام في الدول اإلسالمية يصعب علينا نحن . اهللا

ٍمؤخرا، شاركنا في ندوة . الى درجة كبيرة أن نناقش عقوبة اإلعدام في ضوء الشريعة ً
وقد . ٌ الندوة عدد من دكاترة الشريعةوشارك في. مثيرة في مؤسسة الدراسات السياسية

ّأخبرونا أنه إذا نظرنا الى الشريعة، من الممكن أن نجد وجهات نظر تحبذ عقوبة 
 ويرجع أمر إتخاذ الحكم الحاسم الى تفسيرإنها مسألة . ّاإلعدام وأخرى تحبذ حظرها

لمقدسة تحرم  ففي التقاليد المسيحية واليهودية هناك أمثلة في الكتب ا،وكذلك. ّالمشرع ُ ّ
 أعتقد أن مسألة عقوبة اإلعدام في الدول العربية واإلسالمية ،ولهذا. عقوبة اإلعدام

ٍلن تحل دون نظرة جديدة وعصرية للشريعة ٍ ّ إن حقوق اإلنسان مجموعة متكاملة من . ُ
وحق الحياة هو واحد . ّالحقوق ال يمكن تجزئتها وينبغي تطبيقها بكليتها في كل موقع

ٕحقوق اإلنسان وانه لفي غاية األهمية إحترامه من قبل الدول والحكومات قبل من أهم 
  . ًوشكرا لكم. أي جهة أخرى



    
  : ِالسيد دلفوي، وسيط الجمهورية الفرسي

الواقع أنك المست واحدة . ًشكرا لك سيدي على هذه الشهادة البالغة األهمية
إذ عندما . التفسيرلة من النقاط التي عرضها الدكتور محمد مطر، أال وهي مسأ

جمعنا وسطاء الجمهورية األوروبيين في مؤتمر سابق لنسألهم ماذا ينبغي أن يفعل 
وسيط الجمهورية عندما يكون التشريع الوطني غير منسجم مع اإلتفاقيات الدولية، 

ٍقررنا جميعنا بإستثناء شخص واحد  ّ لم يكن في موقع يمكنه من إتخاذ قرار مستقل –ٍ ٍ
 قررنا أنه يجب أن نلفت اإلنتباه الى هذا اإلختالف وأن نسعى –لموضوع حول هذا ا

كذلك أود أن أشير . الى تعديل التشريع الوطني لجعله ينسجم مع اإلتفاقيات الدولية
إنما هم يمثلون مؤسسة مستقلة . الى أن وسطاء الجمهورية ليسو رجال سياسة

د من األسئلة الى رجال يقتصر مدى صالحياتها على طرح المسائل وتوجيه عد
ّدورنا هو أن نشجع على قيام حوار مفتوح حول المسائل الشائكة مثل . السياسة

ّولهذا السبب فإننا غالبا ما نطأ أرضية حساسة مما . ْمسألة حظر عقوبة اإلعدام ً
 يتوجب علينا أن نتابع ،لكن برغم هذا. ِيضعنا في موقع اإلنتقاد من قبل حكوماتنا

لدفاع عن حقوق اإلنسان وحماية شعوبنا من أية محاولة لإلخالل مهماتنا في ا
  . ُبحرياتهم وكراماتهم

  : زاالني، اللجنة العربية لحقوق اإلنسان. د  
ًأوال، أرغب أن . حضرة الرئيس هناك نقطتان أو ثالثة أرغب في أن أناقشها

 كبيرة من الواضح أن العالم العربي يواجه صعوبات. أرد على زميلنا من الكويت
ّعندما يتعلق األمر بتعزيز واحترام حقوق اإلنسان فيما يخص  اإلستثناء أو التعريف ٕ

ّلكن ال أعتقد أنه باإلمكان القول أن القوانين ال تهم ألنها ال تطبق. العالمي وأنا . ُ
أميل أكثر ألن أقول كما قال الدكتور مطر، أن حقيقة وجود القانون هي في غاية 

ّ فإن بعض القوانين واإلتفاقيات قد تمت ،رنا السيناتور بادنتر للتوّوكما ذك. األهمية
ًإثارتها على يد نشطاء حقوق اإلنسان وأن هذا األمر كان مجديا جدا في تحقيق  ً

ِ فإنني غالبا ما ُأسأل من قبل ،وكأستاذ في القانون. ّالكثير من التقدم في شأنها ً
وفي مجال اإلجابة . ُال تطبقطالبي عن جدوى وجود بعض القوانين إذا كانت 



ّأذكرهم بأن المادة األولى من القانون الجنائي تنص على أن ال جريمة تقوم في  ّ
فإذا إستوقفني شرطي بسيارتي وقال لي أنني قد . ُغياب قانون يحظر هذه الجريمة

وبالتالي فليس . ُإرتكبت مخالفة بإمكاني أن أسأله التعريف المحدد لهذه المخالفة
ّمن الواضح لي أن مجرد حقيقة تبني العالم العربي . نا أن ننكر أهمية القانونبإمكان

ّللميثاق العربي لحقوق اإلنسان أمر في غاية األهمية ألنه يمثل فرصة لنا لتعزيز 
حقوق اإلنسان في العالم العربي وللدفاع عن هذه الحقوق من خالل مؤسسات مثل 

نقطة الثانية فهي تتصل بتعليقات السيناتور أما ال. اللجنة العربية لحقوق اإلنسان
ًومن الواضح أنه بإستثناء بعض المسائل المحددة جدا، . إن كل شيء ممكن. بادنتر ّ

وحتى في حالة .  بطريقة أو بأخرىتفسيرهفإن كل شيء في الشريعة يمكن إعادة 
تعدد الزوجات فهناك عدد من القضاة يجدون أنه برغم كون مبدأ تعدد الزوجات 

. ًمطلقا فإنه على الصعيد العملي حق يمكن تحديده أو ضبطه بعدد من الشروط
وفيما يخص مسألة عقوبة اإلعدام أرغب في أن أعرض مثال وطني الجزائر التي 

ًإتخذت موقفا حول هذا الموضوع يختلف كثيرا عن باقي الدول العربية ّفقد وقعت . ً
ّ وهي مذاك تدعم 1993 عام منذم الجزائر على تعليق األمم المتحدة لحكم اإلعدا

وبإمكاننا القول أن . القرارات والمبادرات التي تتخذها األمم المتحدة في هذا المجال
ًالجزائر قد ألغت تقريبا عقوبة اإلعدام، وأن هذه العقوبة يمكن فرضها في عدد محدد 

 هناك إذ من بين مئتي حكم باإلعدام كانت. ًمن الجرائم غالبا ما تتصل باإلرهاب
 وسيط ،إن السيد كسانتيني. ولم يتم حتى تنفيذها. تتصل باإلرهاب% 99نسبة 

لكنني أو أن أذكر .  لم يتمكن لألسف من حضور هذا اإلجتماع،الجمهورية الجزائري
ًأنه ناشط متحمس إللغاء عقوبة اإلعدام وأنه نظم مؤتمرا حول هذا الموضوع بالذات  ّ

وبالتالي قرر . مثلي المجلس اإلسالمي موقفه هذاوقد إنتقد بعض م. السنة الماضية
ُأن يجري لقاءات خاصة مع بعض أعضاء المجلس ليستفسرهم حول ما إذا كانت 
ّهناك نصوص محددة في الشريعة توصي بعقوبة اإلعدام، فأجابوا بأن عقوبة اإلعدام 

ّتطبق في حاالت جرائم القتل ّوبناء عليه فقد سلم كسانتيني بأن عقوبة . ُ اإلعدام يمكن َ
ًوكما يبين هذا المثال فهناك دائما . السماح بها لكن فقط في حاالت القتل واإلغتيال ّ ُ

  . ًوشكرا. للتفسيرمجال 



    
  : السيد هاروتيونيان، أرمينيا

ٍأظن أنه على وساطة الجمهورية أن تكون دائما في موقع يخدم حقوق  ً
ّارة الفعالة للمجتمع وحل المشاكل ٌإن الدولة منظمة سياسية دورها هو اإلد. اإلنسان

ٌواذا حدث تناقض بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، يجب أن . التي تظهر فيه ٕ
ًيكون لوساطة الجمهورية الدور في تمثيل الشعب والقانون الدولي في آن معا هذا . ٍ

 سلب ّوعندما نبحث عقوبة اإلعدام، علينا التذكر أنه ال أحد يملك الحق في. رأيي
الى جانب هذا، وألن . الموت ليس عقوبة، بل إنه إنتقام. الحياة من شخص آخر

ّالنساء يمثلن نصف المجتمع بينما مشاركتهن في الحياة السياسية في كثير من الدول 
ّما تزال محدودة جدا، أعتقد أن قانون التمييز اإليجابي في المعاملة هو بحد ذاته  ً

ّتطور إيجابي ويجب أن يطب ُ   . ق على نطاق واسعّ
  
  
  ّعلي بن سامخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، قطر. د  

  : ]ّالمري، قطر .  د[
ّشكرا لك سيدي الرئيس، أود في البداية أن ُأعرب عن شكري الخالص لوسيط  ً

ًإن لدي عددا من التعليقات. الجمهورية ولجامعة جونز هوبكنز من الواضح أن . ّ
ت في العالم العربي تنتهك حقوق اإلنسان، لكننا نجد أن األوروبيين بعض الممارسا

ّأيضا ينتهكون حقوق اإلنسان، خاصة عندما يتعلق األمر بحرية المعتقد، حيث سنت  ً
إن هدف هذه الندوة هو مساعدتنا . ًفرنسا قانونا يهدف الى منع إرتداء الحجاب

ٌل منا، وهذه فرصة يجب لنعرف ونتعلم أكثر عن بعضنا البعض وعن تشريعات ك ّ
ًوبناء على . اإلستفادة منها لتطوير وتحسين تشريعاتنا حول حقوق اإلنسان في دولنا
ّما قلته، أود أن أعبر عن عدم موافقتي على الرأي الذي طرحه  الزميل  ّ . من الكويتُ
ًفقد وجدت أن تحليله لوضع حقوق اإلنسان في العالم العربي قاس جدا ٍ ِ من الواضح . ُ

ّننا في العالم العربي نواجه مشاكل في إحترام وتعزيز حقوق اإلنسان، ولكن هناك أ
ٌفهناك عدد كبير من الخطوات . بعض اإليجابيات التي يجب اإلضاءة عليها



اإليجابية التي إتخذت في السنوات القليلة الماضية داخل جامعة الدول العربية وعلى 
ّ السنوات القليلة الماضية تم تبني الميثاق على سبيل المثال، في. المستوى المحلي ّ

وكذلك في الوقت الحاضر نقوم بدراسة إمكانية إدخال . العربي لحقوق اإلنسان
ٍنصوص جديدة على نظام جامعة الدول العربية األساسي لتعزيز وحماية حقوق 

ًكذلك، هناك عدد من اآلليات التي تم تأسيسها مؤخرا في الدول العربي. اإلنسان ّ ة ّ
 منظمة 20وهكذا، فإن ما ال يقل عن . والتي تهدف الى تجسيد بعض مبادئ باريس

ُّأسست في السنوات العشر أو الخمسة عشر الماضية تهدف الى معالجة إنتهاكات 
ومع ذلك، . ًوبالطبع، فإن الوضع الحالي ليس مثاليا على اإلطالق. حقوق اإلنسان

ّفقد تحقق بعض التطور في هذا المجال ون ّحن بحاجة الى متابعة كفاحنا لتخطي كل ّ
ٍوأخيرا فإننا نحتاج الى إيجاد طرق نحافظ من خاللها على هذه . هذه الصعوبات ً

ٍاإلنجازات، وكما قال السيد مطر، فإننا نحتاج الى دورات تدريبية والى عدد من  ٍ
لتمكن ّالبروتوكوالت التي تدعو الى تأسيس محكمة عربية لحقوق اإلنسان، وهذا كله ل

  . ّكليمن تطبيق الميثاق العربي بشكل 
    

  : ] MFR [ ِدلفوي السيد
 أنشأنا قد أننا المشاركين ّأذكر أن ّوأود, المشاركة هذه على سيدي لك ًشكرا

 في والفرنسية باإلنكليزية الناطقين اإلنسان حقوق شكاوى في للمحققين ًتدريبيا ًمركزا
 ٍمشابه ٍمركز إنشاء إمكانية ًحاليا ندرس وأننا المغرب،  مملكةفي الرباط مدينة

  . قطر في اإلنسان حقوق شكاوى في العرب للمحققين
    

 اإلنسان، حقوق شكاوى في المحققين مؤسسة رئيس فايق، محمد السيد
  : ] مصر فايق، السيد [ مصر اإلنسان، لحقوق الوطني المجلس

 أشكر أن ّوأود. له الممتاز لتنظيمهم اللقاء هذا ّمنظمي أشكر أن ّأود ًأوال،
ِالملهم لشرحه مطر محمد السيد ْ  التحديات أكبر من ٍواحد على خالله من أضاء الذي ُ

 بمختلف المتعلقة والقيود بالظروف والمتعلقة اإلنسان حقوق تطبيق مجال في
 جديد عربي ميثاق اآلن لدينا. واإلقليمية الدولية اإلتفاقيات من ّكل في النصوص



. السابقة المسودات في موجودة تكن لم التي الوسائل من ًعددا ّوفري اإلنسان، لحقوق
 اإلنسان، لحقوق العربي الميثاق على صادقت التي العشر الدول بين من هناك إن

 لحقوق األفريقية والمحكمة اإلنسان لحقوق ةاألفريقي المعاهدة في مشاركتان  دولتان
 هاتين أن ًجدا المستغرب من أنه وأرى. والجزائر ليبيا هما الدولتان هاتان اإلنسان،
 إختارتا اللتان الوحيدتان الدولتان هما األفريقية اإلتفاقية على المصادقتين الدولتين

 الحقوق من عدد على ّيشدد العربي الميثاق إن. العربي الميثاق على المصادقة
 لكنو. المعاهدة من اإلنسحاب في كالحق الدولية، المعاهدات في عليها المنصوص

 الى ًأحيانا يؤدي مما الوطني، بالقانون مقيدة النصوص بعض جعل العربي الميثاق
 المراقبة وسائل وبفاعلية نستعمل أن ًجدا المهم من ولهذا. حريات هكذا عرقلة أو ِمنع

  . الميثاق ّوفرها التي واإلشراف
  

   اليمن اإلنسان، حقوق لمرصد التنفيذي المدير المقطري، محمد السيد  
  : ] اليمن المقطري، السيد [

 شكري عن ّأعبر أن ّوأود الندوة لهذه المنظمين جميع بشكر أبدأ أن ّأود
 الواضح من. اإلنسان حقوق مجال في به يقوم الذي للعمل مطر للدكتور الخالص

 الرأي عن التعبير حرية في كالحق بالقيود، ّالمطوقة الحقوق من ًعددا هناك أن
 من ٍعدد تحت ُوضعت األساسية الحريات هذه كل إن. عالقاتال وحرية ِالفكر وحرية

 وأنها ديمقراطية ليست العربية األنظمة معظم أن الواضح ومن. والقيود الشروط
 ّيظن كيف مطر الدكتور أسأل أن ّأود لهذا،. منتظمة بطريقة اإلنسان حقوق تنتهك

 الحقوق هذه ترزح ابينم اإلنسان حقوق حالة تحسين الى ّسيؤدي العربي الميثاق أن
 عن ّالمقدمة في ُذكر ما الى ًأيضا انتباهكم لفت ّوأود. ديمقراطية غير أنظمة تحت

 على ُْتفهم قد الصهيونية أن أرى وأنا. الكراهية الى ٌدعوة أنها أؤمن التي الصهيونية،
 واإلستبعاد، للكراهية تعزيزها خالل من اإلنسانية الكرامة تحقيق وجه في ٌعقبة أنها
  ؟ كراهيةال  بالمزيد منالكراهية على ّنرد وهل باإلستبعاد؟ اإلستبعاد نواجه فهل

 

  



 للتفتيش العامة الشعب لجنة وزارة، وكيل إبراهيم،. م. س جبران السيد  
  : ] ليبيا ابراهيم، السيد [: ليبيا الشعبي، واإلشراف

 البروفيسور لأسأ أن ّأود. اللقاء لهذا الممتاز للتنظيم الرئيس سيدي لك ًشكرا
 ّأود وبالتحديد. اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة لقوانين التطبيقية الناحية عن ديكو

 اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة عن الصادرة األحكام كانت إذا ما أعرف أن
ِملزمة ْ  أو القانوني الرأي من نوع ّمجرد إعتبارها يجب أنه أم اإلقليمي المستوى على ُ

  . ًوشكرا لقانونية؟ا النصيحة
  

 سوريا اإلنسان، لحقوق العربية اللجنة عضو الحسامي، طاهر السيد  
  : ]سوريا الحسامي، السيد[

 المؤتمر هذا رعوا الذين لألشخاص بالشكر ّأتقدم أن سروري دواعي لمن إنه
 في. أجندتهم الى اإلنسان لحقوق العربي الميثاق موضوع إضافة الى بادروا والذين
ّويدل مستوى، أعلى على السياسية اإلرادة عن تعبير ّأول هو الميثاق أن الحقيقة  هذا َ
 تقبل نحو صادقة خطوة ٕوانها اإلنسان حقوق بضمان العرب القادة إلتزام على التعبير
 وحسبما. الميثاق في ّالمكرسة الحقوق تطبيق عن المسؤولية القادة تحميل الى الحاجة
ًأيضا◌،. مستقلة اإلنسان لحقوق العربية اللجنة فإن ،44 المادة تنص  ّتنص حسبما ً
 مالحظاتها على اإلطالع ّلعامة الشعب تتيح أن اللجنة على فإن ،48 المادة

 في ُذكر وكما. واسع نطاق على والتوصيات المالحظات تلك تنشر وأن وتوصياتها
 هي ّعلنيةال هذه ّفإن ،2009) يوليو (تموز في القاهرة في ُأقيمت التي العمل ورشة
 الميثاق ِيأت لم. ّومتقدمة ّعصرية ًوثيقة الميثاق من تجعل التي الجوانب إحدى
 العربية الدول وقوانين دساتير من العديد في موجودة فجذوره. العدم من العربي

. العربية الدول معظم فيها شاركت التي والمواثيق واإلتفاقيات الدولية واإلعالنات
 من ونستفيد األوروبيين نظرائنا تعليقات الى لنستمع هنا نحن ها ذلك، الى ٕواضافة
 بالشكل منطقتينا تفاهم عدم مسألة في ّحظنا سوء من بالرغم األوروبية الخبرة

 على مجبرون نحن. السلبية النمطيةو اإلنسان حقوق مفاهيم مقاربة عند المطلوب
ًعرابا نفسها تنصيب يمكنها الدول من مجموعة أو ٍبلد من ما أنه توضيح  لحقوق ّ



 اإلنسان بحقوق ّضحت قد الدول من ًكثيرا أن الحظ ولسوء. العالم في اإلنسان
 األجيال إن. اإلرهاب ومحاربة األمنية الحاجات شعار تحت اإلنسانية وبالكرامة

 ثابتة بقواعد اإلنسانية ّزودت التي الثالثة التوحيدية األديان إحتضنت لطالما العربية
  . األخالقيو ياإلنسان للتعامل

 فذلك له، نطمح الذي بالمقدار ّتتقدم ال العربية الدول في اإلنسان حقوق كانت ٕوان
 األراضي ٕواحتالل اإلسرائيلية الحروب عن الناجمة اإلستقرار عدم حالة بسبب

 فهي. والتحريف التشويش من ًكثيرا تواجه اإلنسان حقوق مفاهيم إن. الفلسطينية
 هو أكثر ّيعقدها وما واألمن، ُالعليا الوطنية ُوالسلطة دوليةال المقاييس بين تتأرجح
 اإلرهاب بين التمييز تخص التي كتلك ّمعينة ٍبتعريفات ّيتعلق فيما الوضوح فقدان
 على المؤتمر هذا يركز أن نأمل. والمدنيين المقاتلين بين والتمييز المقاومة في والحق

 الدول على اللوم إلقاء ّوتجنب عادلة قةبطري اإلنسان حقوق لضمان ّالدولية النواحي
 هذا بإمكان. والضغوط ّاألجنبية والتهديدات العجز أنواع جميع من تعاني التي النامية

 في ٍعندئذ ستساعد والتي ًوتوازنا ًعدالة أكثر دولية ٍمناخات بإتجاه يدفع أن المؤتمر
 بإستقطاع حديثي أنهي ودعوني. للجميع األساسية ّوالحريات اإلنسان حقوق تعزيز
 تعزيز هي األهداف إن: "القاهرة عمل ورشة في ّتحدث والذي ّالدول ممثلي ِألحد ٍقول

 يجب ٌنظام. الحقوق هذه لحماية األفضل النظام على ّوالتعرف اإلنسان حقوق ٕواحترام
 يعمل أن ويجب ّمعين، لنظام ّالتطور ومستوى ّوالدين الحضارة مع ًمتناغما يكون أن

  . ًشكرا" واآلن، هنا تظهر التي الحقيقة مع بالتوافق امالنظ ذلك
  

  : الكويت طبطبائي، السيد  
 الشريعة إن ًأوال،. بحثهما اللتين الناحيتين حول بادتنر السيد على أرد أن ّأود
 وفي. اإلعدام عقوبة بإلغاء نادت التي القوانين أول من واحدة كانت اإلسالمية
 يقتل من ّأن على اإلسالمية الشريعة ّوتنص. بالعفو تنادي ًدائما الشريعة ّإن الحقيقة،

 القتل حالة في به المعمول القانون أن نعتبر لهذا ًجميعا، الناس قتل فكأنما ًنفسا
ْالعمد  مقاضاة قرار القتيل ألقارب يعود وأنه شخصي ّحق هو عام، بشكل القتل أو َ

  . المجرم



 الجزاء فرض ّحق يعود بحيث لوضعي،ا القانون عليه ينص ّعما ًتماما يختلف هذا
 هم فاألقرباء اإلسالمية، الشريعة في ّأما. ّممثليه والى ككل المجتمع الى والعقوبات

 العفو منح أمر إليهم يعود وكذلك المجرم ينالها العقوبة من نوع أي يقررون الذين
 له ولكن للرجال ٌممنوح ّحق الزوجات تعدد ّفإن الزوجات، ّلتعدد بالنسبة أما. عنه

 عدد يزداد الحرب وبسبب الحاالت بعض ففي ًمفيدا؛ يكون أن الممكن ومن. ضوابط
 يجدن لن اللواتي النساء من ٌهائل ٌعدد هناك يكون عندها. الرجال عدد على النساء
 الزوجات، ّتعدد تشريع هو الحقبة، تلك في األكيد الحل وكان. يتزوجونهن شركاء

 ًأيضا هناك أنه ًجميعا نعرف الحاضر، الوقت وفي. قديمةال األزمنة في كان هذا ّلكن
 تعدد فإن إذن الرجال، من معظمهم في وهم بالدنا، من المهاجرين نسبة في ٌإرتفاع

ّيتمكن الذين الو منازلهن في المتواجدات الشابات للنساء حل هو الزوجات  إيجاد من ّ
 كانت ما إذا إليه اللجوء جلللر يمكن حال الزوجات ّتعدد يكون وقد. لهن ٍأزواج
 ًقادرا يكون أن الزوج على أنه منها لشروط يخضع ّحق ولكنه ًعاقرا األولى زوجته
 ُمجبر فهو ذلك الى باإلضافة. زوجاته أو زوجتيه من لكل ٍمستقل ٍبيت تأمين على
 المتعددة العالقات من بكثير أفضل وهذا. المعاملة في زوجاته بين يساوي أن على
 تحصل ال بحيث الزواج، إطار خارج آخر مكان في الرجال ينشئها أن يمكن التي

  . حماية أي على الخليلة وال الزوجة
 

  

  :]السيدة فاروق، تونس[اري، تونس  أليفة شاباني فاروق، وسيط إدةدّالسي
ًشكرا لك يا سيدي الرئيس على إعطائنا فرصة للمشاركة في  هذه الجلسة ً

ّوأود أن أهنئ . وسيط الجمهورية وجامعة جونز هوبكينزّ والتي نظمها المتميزة ّ
ّأود . ز وأن أثني على السيد بادنتر لخطابهّالدكتور محمد مطر على شرحه الممي

ّأوال، أود . من الناس% 50ًاآلن أن أتناول موضوعا يهم، والى درجة كبيرة، أكثر من  ً
ّالقول أننا نتطور نحو حضارة عالمية وهذا أمر جيد بحد ٌ  ذاته، ومع ذلك فإن هذه ّ

ُالحضارة العالمية يجب أال تحاول أن تهمش أو تقصي غيرها من الثقافات  ّ
مدركة أن جميع البلدان والحضارات، بل عليها أن تدمج جميع ثقافاتنا وحضاراتنا 

ًويصح هذا أيضا في العالم العربي؛ فالدول العربية لي. ُشرعية الحقوق ّ ست وحدة ُ



ٕوانني فخورة بالفعل ألنني . فهي مختلفة في أديانها وفي تشريعاتها. ّمتراصة متناغمة
ّجزء من دولة عربية واسالمية حظرت تعدد الزوجات عام  ّ ٕ ّ بالرغم من أن .1956ٍ

ّوهذا مكرس . ًتونس بلد مسلم، إال أننا إعتبرنا تعدد الزوجات إنتهاكا للكرامة اإلنسانية ُ
 فوجدنا أن القرآن ّ بطريقة متنورة،ئ القرآنية ّلقد إخترنا أن نفسر المباد. في دستورنا

ّوفي الحقيقة فإن اآلية القرآنية تنص على أن . ّالكريم ال يرسخ فكرة تعدد الزوجات
َتعدد الزوجات مسموح فقط إذا كان الزوج قادرا على معاملة جميع زوجاته على ق ِدم ً

َالمساواة، واال فال يسمح له بإتخاذ أكثر من زوجة واحدة ُ ّ  إذن هذا هو السبب في .ٕ
ٕحظر تعدد الزوجات وفي تونس لدينا زواج مدني وطالق مدني وانني فخ ٌ ّ ْ ًورة جدا َ

ّبإنتمائي الى دولة تعامل النساء على قدم المساواة مع الرجال، وتسمح لهن بالمشاركة  َ ٍ
َ فكما قلت –أما بالنسبة للتمييز اإليجابي في المعاملة . الحقيقية في تطوير بلدهم

ًيد بادنتر وكنت محقا س ُ  القضاء على جميع أشكال  فإنها فكرة مذكورة في إتفاقية–َ
وأعتقد أن ما قاله السيد . 16، وبالتحديد في المادة [CEDAW] التمييز ضد المرأة

ّمطر بهذا الخصوص مقارب جدا لما قاله السيد بادنتر، ومقارب جدا لما نصت عليه  ً ًٌ ٌ
.  حول المساواة بين الرجال والنساء في العائلة الواحدة من الميثاق العربي33المادة 

 القضاء على جميع أشكال هناك عدد من البلدان اإلسالمية التي هي فريق في إتفاقية
ِومع ذلك، أتاحت اإلتفاقية لتلك البلدان أن تدخل . [CEDAW] التمييز ضد المرأة ُ

ّعددا من الشروط على تطبيقها، مما أدى ّ  الى تفريغ اإلتفاقية من ّ، ولسوء الحظ،ً
ّمحتواها وتقويض مجابهة التمييز السلبي في المعاملة، وخاصة التمييز ضد المرأة ِ .

إن أحد األدوار الهامة المنوطة بالمحققين في شكاوى حقوق اإلنسان هو إلقاء الضوء 
على جميع اإلختالفات فيما بين التشريع الوطني واإلتفاقيات اإلقليمية والمعاهدات 

والمنظمات غير الحكومية أن وبهذا الخصوص يستطيع المجتمع المدني . لدوليةا
ًيلعبوا دورا هاما في تعزيز حقوق اإلنسان وفي عصرنا الحالي، تواجه نساء العالم . ً

ّالعربي معارضة قوية بسبب الصورة النمطية المستمرة ُلذلك علينا أن نعيد النظر في . ً
ّة وأن نستمر في النضال حتى نصل الى مساواة فعالة وحقيقية بين مناهجنا المدرسي ٍ ّ
  .الرجال والنساء

  



  
  : سيناتور بادنتر  

ًأن أضيف شيئا بالنسبة لحظر عقوبة اإلعدام، وذلك ردا على زميلنا فقط ّأود  ًّ ْ
ّإن حظر عقوبة اإلعدام في فرنسا مكرس في الدستور الفرنسي، القانون . من الكويت ّ

ّواآلن يترتب على البلدان اإلسالمية أن تحدد ما إذا كانت الشريعة . ي البالداألعلى ف ّ
ْاإلسالمية قادرة حقا على التشريع والتسهيل لحظر عقوبة اإلعدا ّوأظن أنه بإمكانها . مً

ّواذا صح ظني، ستضاف هذه المسألة إلى المسائل األخرى التي يجب . فعل ذلك ّ ٕ
َِالبت فيها من قبل المواطنين العرب والمسلمين  .  

  
  : [UPA]ِدكو . د  

ّأود أن أرد على السؤال الذي طرحه زميلنا  إذا أدانت المحكمة . من ليبياّ
ّاألوروبية لحقوق اإلنسان دولة ما يمكن أن تجبر تلك الدولة على أن تقدم تعويضات  ُ

ٍ على إتخاذ بعض اإلجراءات كإطالق سراح إنسان كان قد ُأهاكما يمكن أن تجبر دين ِ
ًظلما ّ فيما يتعلق  وذلك- يمكن إعادة النظر في عدد من القضايا وفي فرنسا،. ُ

ّ من قبل لجنة مستقلة تشرف عليها المحكمة العليا–باإلجراءات الجنائية  ٍ على سبيل . ِ
ّدما أدانت المحكمة األوروبية فرنسا ألنها تنصتت على بعض الهواتف المثال، عن

ًالى تعديل تشريعها لكي تتجنب اإلدانة ثانيةدون إذن مسبق، بادرت فرنسا  وهذا . ّ
ًفمثال، . ٍلتحقيق عدد من اإلصالحات) لدول أخرى(األمر بدوره يعطي الفرصة 

ّعندما يدان بلد ما بسبب نواح معينة في تشريعاته، وتكون تلك النواحي التشريعية  ٍ ٌ ُ
ًالمعينة موجودة أيضا في غيره من البلدان، تستطيع تلك البل دان أن تبادر في حينه ّ

  ). الدولية(ّالى تعديل تشريعاتها لكي تتجنب المالحقة القضائية 
  

  : [JHU]مطر . د  
 ْال أدري لماذا نتناول مسألتي عقوبة اإلعدام وحقوق المرأة في. ًشكرا لك

 من الميثاق 7,2ربما يمكننا النظر الى هذا األمر من زاوية المادة . الوقت ذاته
ِتنص على منع تنفيذ عقوبة اإلعدام بالمرأة الحامل أو العربي والتي   األم المرضعةّ



واآلن إسمحوا لي أن أنتقل الى التأكيد على . امين على والدتهاوذلك حتى إنقضاء ع
كما قال صديقي الكريم من قطر للتو، إننا مجتمعون هنا . ِهدف لقائنا هذا اليوم

اإلجراءات من اإلتفاقيات األوروبية ومن ُلنتعلم اإلجراءات الفضلى سواء تعلمنا هذه 
نحن . أعوام خبرتها الستين، أو من الميثاق األفريقي أو من الميثاق األمريكي

ّوأود أيضا أن أذكر بمبادئ حقوق اإلنسان . منفتحون على جميع األفكار المفيدة ً ّ
و إثنتين، ّقد ال تتفقون مع مادة أ. العامة التي ألهمت الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

ّ، لكن تذكروا أننا نريد )للميثاق العربي(ّوربما تكون في جعبتكم أسئلة حول المقدمة 
إن األمر يتعلق بحماية حقوق اإلنسان . ّأن نفهم الميثاق العربي بكليته ال بجزئياته

والمساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز بين المواطنين، والوصول الى العدالة 
ّلكن السؤال المهم هو . هكذا أرى الميثاق العربي. ّ التعليم والتطوروتحسين ظروف

ّمن سيشرح الميثاق؟ إنني أوافق زميلي من مصر على رأيه فيما يتعلق : التالي
ٍصحيح أيضا أننا نفتقر الى مؤسسة موازية للمحكمة األفريقية . ِبأهمية آليات المراقبة ً

ّ، فلدينا اآلن لجنة وعلينا أن نقدم لها كل وبالرغم من ذلك. ليات اإلقليميةوالى اآل ٌ
ّالدعم ونمكنها من المراقبة ورفع التوصيات التي قد تساعدنا على اإلحاطة بمغزى 

ًالميثاق، وذلك كله ألن أعضاء اللجنة السبعة هم من سيفسر الميثاق لنا جميعا ّ ّوأود . ّ
ّوفق بين مبادئ كيف ن: اآلن اإلشارة الى نقتطين أساسيتين النقطة األولى هي

اإلسالم ومبادئ حقوق اإلنسان ومن ضمنها حقوق اإلنسان المنصوص عليها في 
ًحسنا، إنها مسألة تفسير، وأنا أوافق جميع اللذين تحدثوا هنا وقالوا أنه . الميثاق نفسه

ُفبالنسبة لعقوبة اإلعدام، أود أن أذكر هنا أن النبي محمد . ال وجود لقواعد مطلقة ّ
ِرنا بتجنب هذه العقوبة قدر اإلمكانيأم) صلعم( كذلك فإن الميثاق العربي وفي . ّ

ّمادته السادسة، يحتذي قدر اإلمكان اإلتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، 
ُويقصر عقوبة اإلعدام على الجرائم األكثر خطورة فقط، وذلك الى أن يتم إلغاء هذه  ُ ْ َ

ّعلى أي نوع من الجرائم : م، لكن السؤال هوّهكذا يمكن أن يفسر اإلسال. العقوبة
ّيجب تجنب عقوبة اإلعدام؟ وما هي الضمانات التي يتوجب توفرها  ّ للتطبيق (ّ

أما بالنسبة لتعدد . ّنتجنب عقوبة اإلعدام قدر اإلمكان؟ المهم هو أن )العادل
ًالزوجات، فإنها مسألة تفسير كما ذكرتنا جميعا زميلتنا الكريمة من تونس إن تعدد . ّ



ًالزوجات يعد إستثناء للقاعدة في كثير من البلدان العربية ّ ٌواذا كان لديك إستثناء . ُ ٕ
ّفعليك أن تفسره، ويمكننا، على سبيل المثال أن نجعل زواج الرجل من إمرأة ثانية 

ًصعبا جدا ًولكن المسألة، كما قلت سابقا، . يوافقني البعض على هذا الرأيقد ال . ً
ّ أما المسألة الثانية فهي المصالحة بين القانون الدولي وقوانين الميثاق .ُمسألة تفسير

ّإن المادتين الرابعة . العربي، كالقوانين التي تتناول التمييز اإليجابي في المعاملة
والسادسة عشر من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

[CEDAW] ّولعله من سوء الحظ أن . نساءال تتناوالن اإلجراءات الخاصة بحماية
. الميثاق العربي أشار الى الشريعة اإلسالمية عندما تناول مسألة التمييز اإليجابي

. الموضوع، إجراءات الحماية الخاصة بالنساءبأية حال، فنحن اآلن نتناول نفس 
ٌوأظن أن هذا أمر جيد ة ًوأخيرا، فعندما نلقي نظرة على حقوق المرأة في اإلتفاقي. ّ

للجنة ال أدري إن كان هناك بعض النساء في ا. والميثاق، نجد أنها صيغت بعناية
ولو ألقينا نظرة على . ّالتي كتبت الميثاق، لكن الميثاق بأسره يتحدث عن المرأة

. اإلتفاقية األوروبية لوجدنا أن هناك مادة واحدة عن المرأة وهي المادة الرابعة عشر
أعرف أن ما يهم . ٍي حقوق المرأة سبع مرات على األقلبينما يتناول الميثاق العرب

ُلكنني فخور جدا بأن الميثاق يذكر المساواة أكثر هو التطبيق وليس فقط النصوص،  ُ ً
ًوانني لفخور أيضا . في دفع األجر بين النساء والرجال اللذين يقومون بنفس الوظيفة ٌ ٕ

ّبأن الميثاق يحظر ا ّلعنف ضد النساء ويحظر اإلتجُ ّنعم، إن المسألة . ار بالنساءُ
ًوربما أيضا لنؤسس لجنة . ُمسألة تفسير، ولذلك نحن هنا لنتعلم من أفضل التطبيقات ً

  . ّمع بعض التوجيه فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة لمقتضيات الميثاق
    

  
  

  :[MFR]ِالسيد دلفوي 
ابعة نقاشنا ّإن الهدف من هذه الجلسة هو مت. ّنبدأ اآلن جلسة ما بعد الظهر

ّحول مسألة العالمية والنسبية لحقوق اإلنسان بينما نحلل دور وسطاء الجمهوريات 
. والمؤسسات الوطنية وحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية والتشريعات األخرى



وكوسطاء .  الدور الذي تلعبه المحاكم العليا ألقينا الضوء على، الصباحفي جلسة
لذلك، . يدين بأي نوع من التأثيرات اإلقتصادية أو السياسيةجمهوريات فإننا غير مق

ًيجب أن يكون حوارنا صريحا ومنفتحا ًإن هدف نقاشنا هو أن نحلل معا أساليب . ًِ
ًالتقدم خطوة خطوة في مجاالت التشريع والتعليم المتعلقة بحقوق اإلنسان ولذلك . ّ

 اإلعتبار مساهمات جميع ًأقترح أن نتبنى في نهاية لقائنا هذا، قرارا يأخذ في
ّالمشاركين ويعبر عن الرغبة والتصميم على متابعة تبادل اآلراء في المستقبل ّوأود . ُ

ًأن أضمن هذا القرار أبعادا ثالثة  الذي ال يمكن إنكاره والذي يبرهن –ُالبعد الدولي : ّ
ُعلى أن حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزئة؛ والبعد اإلقليمي    على المستوى–ٍ

  . ُلك البعد الوطنياألوروبي واإلفريقي وعلى مستوى جامعة الدول العربية؛ وكذ
ّفي هذه الجلسة، دعونا ال نحاول أن نقنع بعضنا بعضا، ألن لكل منا موقفه    ً

ٍالخاص، وكل موقف يستحق اإلحترام ًوكما قال أرسطو مرة. ّ ّعليكم أن ال تقيموا : "ّ
ّأخالقية عمل ما من خالل صفات ونوعي ُة من يمارسه بل من خالل األسس التي ٍ ُ

ٕوان هدفنا هو الدفاع عن حقوق " أي، ما فائدة هذا العمل؟. ُبني عليها الهدف منه
  . اإلنسان
    

  ]: قي، المغرباالسيد عر[م، المغرب لالسيد موالي محامد عراقي، والي المده
وزمالءه  الفرنسيةًأوال، إسمحوا لي أن أشكر زميلي العزيز وسيط الجمهورية 

ًأوال، : ّوأود أن أشير بإختصار الى بعض النقاط. الممتاز لهذا المؤتمرعلى التنظيم 
 ت حققا قدهّ الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، فإنّتتبنالمغرب لم  مملكة بالرغم من أن

ًتطورا هائال في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فإن . ً
ّأما .  للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي بمنح جنسيتها ألوالدهاتسمحب المغرمملكة 

بالنسبة للتمثيل السياسي، فقد ُأعيد النظر بجميع القوانين اإلنتخابية بحيث تتمكن 
 في مملكة المغرب من القيام بدورها على المستويين الوطني واإلقليمي، بما المرأة

ًيعطي المرأة تمثيال جيدا في البر وينص الدستور المغربي . لمان والمجالس المحليةً
ّعلى أن مملكة المغرب ملتزمة بحقوق اإلنسان وبإحترام القوانين المكرسة في  ٌ

ًوأخيرا، وبالرغم من أن عقوبة اإلعدام ما زالت غير . اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية



ًمحظورة في القوانين المغربية إال أن أحكام اإلعدام تخفف عادة  الى أحكام بالسجن ّ
  . ًوشكرا. ّالمؤبد

    
  : السيد طبطبائي، الكويت

ّلسوء الحظ أن حقوق . إنني رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان الكويتي
ي عشر من أيلول اإلنسان عانت الكثير على المستوى الدولي وبالخصوص منذ الحاد

قوق اإلنسان انهارت ففي ذلك التاريخ لم ينهار البرجان فقط، ولكن ح). سبتمبر(
ّإن الموت المفجع آلالف األبرياء في ذلك التاريخ أدى الى ما نسميه اليوم . ًأيضا ِ ّ

لكنه تحول الى حد ما الى هجوم على حقوق اإلنسان في . بالحرب على اإلرهاب ّ
ٍالعراق وفي أفغانستان، مما أدى الى قتل أبرياء دون ذنب أو جريرة ٍ كما أنه هناك . ّ

تحت إمرة األميركيين، في البلدان العربية وبعض بلدان أوروبا الشرقية رية ٌسجون س
ٌ إن معتقل غوانتانامو لعار على اإلنسانية جمعاء.وخليج غوانتانامو ٌفهو سجن ال . ّ

ّيراعي أي إتفاقية دولية وهذا ال يعكس ما تنص عليه التشريعات الدولية وكذلك فإن . ٍّ
ّلقد زرت غزة وتعرفت الى الجرائم . ي فلسطينإسرائيل تنتهك حقوق اإلنسان ف ُ ُ

وفي تلك األيام القليلة، رأيت أشياء . الالإنسانية التي يرتكبها الجنود اإلسرائيليون
ّقتلى وجرحى وأناسا يعيشون في الشوارع ألن بيوتهم قد هدمت: فظيعة ُ وتحت هذه . ً

ّالظروف، من غير المستغرب أن ال يكون هناك تقدم حقيقي ََ ْ ْ  لحقوق اإلنسان في ُ
ّإن الدكتور مطر متحمس جدا للتقدم الذي أحرزه العالم العربي في . العالم العربي ً ّ

فهناك دول كالواليات . لكنني ال أشاركه هذا الحماس بالضرورة. مجال حقوق اإلنسان
ًالمتحدة األميركية وفرنسا وبعض الدول األوروبية التي تتواطأ أحيانا على إنتهاك  ّ

ّفأوروبا والواليات المتحدة األميركية مثال تحفظتا على تقرير . إلنسانحقوق ا ً
ّلكن غولدستون قاض شريف ومسؤول وقد وفر أدلة على إنتهاكات . غولدستون ّ ٌ ٌ ٍ

فكيف لنا أن نحمي حقوق اإلنسان؟ . إسرائيل لحقوق اإلنسان أثناء حربها على غزة
ان في ظل هذه الظروف؟ لقد شهد وكيف نطالب األنظمة العربية بحماية حقوق اإلنس

 في ًاديمقراطيًتطورا ولو كان هناك . ًالعالم العربي تراجعا في مجال حقوق اإلنسان
ُإنتخابات حرة ُألغيت في  ولكن هناك. البلدان العربية ألمكن وقف هذه اإلنتهاكات ٍ



د ّ، وتقلصت الحريات ولم يعباإلضافة إلى ازدياد عدد السجونبعض الدول العربية 
. إن الزمالء اللذين ألقوا كلماتهم قبلي متفائلون. ٍللقانون أي قيمة في العالم العربي

لقد ذكرنا فيما سلف . ّلكننا ال يجب أن نتفاءل، إذ أن مساحة الحرية قد تقلصت
ّمسألة المتاجرة بالبشر، ونحن في طريقنا الى تبني قانون يخص هذه المسألة ولكن، . ّ

ّإذا كان المجتمع بأسره قد يشارك في المتاجرة بالبشر وال يطبق ما قيمة هذا التشريع، 
ً المهاجرين؟ إن المدافعين عن حقوق اإلنسان يعانون كثيراّالتشريعات التي تخص ّ .

وعلينا أن نكافح أكثر إلعادة بناء حقوق اإلنسان التي إنهارت بسبب الهجمات 
  . ًوشكرا.  في أمريكا2001) سبتمبر(اإلرهابية في أيلول 

 
 
 

    
  : [MFR]ِالسيد دلفوي 

ّلقد طرح السيد طبطبائي سؤاال هاما يتعلق بصالحية المحققين في شكاوى  ً ً
وأنا أحد المؤمنين بأنه عندما تملك جهة ما . ّحقوق اإلنسان في وجه السلطة الرسمية

ِفعندما يكون الوسيط شاهدا على سوء معاملة . سيء إستخدامهاتالسلطة، فإنها قد  ً
ًإنني أعتقد أيضا أنه .  في اإلساءةًشريكا وال يقوم باإلخبار عن الجاني، يصبح إنسان

ٌفي التوجه العالمي لتوسيع إنتشار إحترام حقوق اإلنسان، هناك دائما خطوات الى  ً ّ
ما : والسؤال المهم الذي يجب أن نسأله ألنفسنا هو التالي. األمام وُأخرى الى الوراء

ّسطاء أن يلعبوه، علما بأنهم مستقلون في عملهم؟ وبأي طيع الوهو الدور الذي يست ّ ً ِ
ّطريقة يمكنهم التدخل للحد من سوء إستخدام السلطة؟  لقد ذكر السيد طبطبائي ّ

ٌوفيما يخص هذا الموضوع، هناك مسألة ُأخرى علينا بحثها. معتقل غونتانامو ّبأي : ّ
ر الوعي حول حقوق طريقة يمكن لوسطاء الجمهورية إستخدام وسائل اإلعالم لنش

اإلنسان؟ لسوء الحظ، بعض البلدان ال تستفيد من هذه الوسيلة، وهذا موضوع 
ّالى أي حد : أل أنفسناكذلك علينا أن نس. الغربي و العربيالعالمينيستحق البحث في  ّ

ّيمكننا ضبط الحرية الفردية بإسم األمن الجماعي؟ هذه مسائل جدية سنبحثها خالل  ِ ّ
  . حول الطاولة المستديرةنقاشنا المقبل 



  
    

  
  : السيد إبراهيم، ليبيا

ّأود أن ألفت إنتباهكم الى تعريف حقوق اإلنسان ومراجع هذا التعريف 
بالنسبة لي، فأنا دائم الحذر في التعامل مع نصوص اإلتفاقيات التي . القانونية

فإذا كانت حقوق اإلنسان تعرف فقط من خالل الس. تتناول حقوق اإلنسان لوك أو ُ
وافق في ِمناهج الحياة أو القيم، فإن هذا بالتأكيد سيؤدي الى اإلختالف وعدم الت

ّإن الكرامة اإلنسانية أساسية، وكل إنسان له الحق في أن يتخذ القرارات التي . اآلراء ّ ّ
ّتستخدم الحكومات في بعض األحيان إتفاقيات حقوق اإلنسان لتبرر . ّتحدد مستقبله
ًنهجا معينا ف ُي الحياة قد يكون مقبوال في بعض البلدان و غير مقبول في بلدان ًّ ٍ ً

ُفلكل بلد عاداته وقيمه المختلفة. أخرى َِ ٍ ّيتحتم على حقوق اإلنسان أن تكون عالمية  . ّ
َولكن يجب ان تربط بالكرامة اإلنسانية ّفلكل فرد الحق في أن يتخذ القرارات التي . ُ ٍ ّ

ّتحدد مستقبله ُ حقوق اإلنسان يجب أن تبنى على القانون الطبيعي إنني أعتقد أن. ُ
ُوليس فقط على إتفاقيات يعقدها اإلنسان ِ فقد يكون لإلتفاقيات ركيزة قانونية في . ٍْ

ّالوقت الحاضر، ولكن هذا قد ال يستمر في المستقبل إذن، علينا أن نأخذ القوانين . ِ
 األخرى كذلك، كحقوق المرأة وعلينا أن نناقش الحقوق. ًالطبيعية بعين اإلعتبار أيضا

ّوأظن أنه علينا مناقشة سهولة الحصول . ٌ في الحياة، إذ أن الحياة هبة من اهللاّوالحق
ّعلى األفالم اإلباحية ومناقشة مسألة التجسس على اآلخرين ألن هاتين الظاهرتين 

 ننسى أن أهم شيء هو أن تقرر بنفسك وعلينا أن ال. تؤثران على حقوق اإلنسان
ّولذلك نحتاج أيضا لمناقشة مسألة الملكية التي ترتبط . ّور حياتك وحقوقك الفرديةأم ً

واآلن، ومن دون . مباشرة بالحرية وبتمكن الفرد من إتخاذ القرارات المتعلقة بحياته
ّالخوض في كل هذه المواضيع، أظن أنه علينا أن نتمكن من تفسير األمور وال 

ّواال فإن ذلك سيؤدي الى . القيم فيما بين البلدانيمكننا أن نغفل عن اإلختالف في  َ ٕ
  . ًوشكرا. تبنينا إتفاقية أو ميثاق ال يمكن تنفيذه

  



    
  : ّألمري، قطر. د

ّأوال، أود أن أضيف شيئا يتعلق بتطور الميثاق العربي منذ نشوئه وباللجنة  ً ًّ
ًالتي حررت مسودته، وقد كنت عضوا فيها ُ  اليمن بالعمل ّردن وسوريا ثملقد بدأت األ. ّ

ّ عقد أكبر إجتماع للمنظمات العربية غير الحكومية 2002وفي عام على الميثاق،  ٍ َ ُ
ُفي صنعاء في اليمن، حيث وضعت المسودة األولى للميثاق العربي لحقوق اإلنسان 

ّولقد ُألحق المؤتمر األول بلقاءات عمل في جنيف . بما يتماشى مع القانون الدولي ِ
وق ّلحقوق اإلنسان في األمم المتحدة والمفوضية العليا لحق ةمع اللجنة الخاص

ّ قدمت بعض ،وخالل مرحلة إنشاء المسودة. أخرى من الخبراءٍاإلنسان ومجموعات 
ّالمنظمات الدولية المساعدة في بناء اإلجماع السياسي الضروري لتبني الميثاق من 

ًقبل الدول العربية وقدمت المساعدة أيضا في تصميم م ّ . ٍشروع شامل للعالم العربيِ
ّوتمثل التحدي الذي . ُولقد شاركت في اللجنة التي وضعت المسودة كخبير ومستشار ّ

ّء توازن بين وضع وثيقة متقدمة تخضع للقانون الدولي الذي واجه اللجنة في إنشا ٍ ِ ٍ
يأخذ توصيات المنظمات غير الحكومية بعين اإلعتبار، هذا من جهة، وبين نص 

ٍ وتتبناه الدول العربية، من جهة أخرىّتتقبله أعتقد أن النسخة األخيرة من الميثاق . ّ
العربي لحقوق اإلنسان هي وثيقة جيدة حتى أنها، في بعض النواحي، أفضل من 

كما أنها فتحت الطريق . غيرها، ألنها تأخذ اإلطار اإلجتماعي للحقوق بعين اإلعتبار
  الحالي يفتقد الى آليات التطبيق والى لجنةّنظن بأن الميثاقلكننا . لحقوق جديدة

ولهذا فإن . ال يكفي أن نضع التقارير. ّمؤلفة من عدة أعضاء لوضعه موضع التنفيذ
بعض المنظمات غير الحكومية في العالم العربي تعمل في الوقت الحاضر على 

ّوسيقدم الطلب . خلق بروتوكوالت إضافية لتأسيس محكمة عربية لحقوق اإلنسان الى ُ
وأختم كالمي بإقتراح أربع توصيات بأمل أن . ًالدول العربية حالما يصبح جاهزا

ٍأوال، علينا أن نعدل الميثاق من خالل إدخال حقوق . تضاف الى القرار النهائي ّ ُ ً
ِوقد طرح هذا الطلب من قبل الم. ٍجديدة عليه نظمات غير الحكومية ومنظمات ُِ

ًثانيا، علينا أن نساعد المنظمات . الدول العربيةأخرى، ونأمل أن توافق عليه جامعة 
ًثالثا، فإنه يجب مراجعة . غير الحكومية في إقامة المحكمة العربية لحقوق اإلنسان



. الشروط المتعلقة بالوضع اإلستشاري لمساعدة هذه المنظمات على القيام بعملها
ة المتعلقة بحقوق ًيجب أن نؤسس مفوضية تجمع معا األطر اإلقليمية الخمسًوأخيرا، 

. المقبلالعربية واإلطار اآلسيوي واألفريقية واألميركية واألوروبية : اإلنسان أال وهي
ويفترض بهذه اللجنة أن تتحرى السبل اآليلة الى تطوير التعاون بين هذه المؤسسات  َ ُ

  .  العالملالى توسيع اإللتزام بمعايير حقوق اإلنسان حووتقوية جهودها الهادفة 
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  ]: السويد

 للتو، فإن دخول الميثاق العربي مرحلة التطبيق، منذ من قطركما ذكر زميلنا 
ٌ هو فعال إنجاز يثير اإلعجابًسنة تقريبا، ّأود أن أعلق على إقتراح السيد مطر فيما . ً ّ

ُيخص توسيع الكت يب لتفسير الميثاق للبرلمانيين في سبيل تسهيل دمج الميثاق في ّ
ّولكن من خالل خبرتي أقول أن هناك مخاطر في وضع نص . التشريع الوطني

ً عام يهدف الى تفسير نص قانوني يوازيه عموميةتوضيحي ّ  . إذ قد يشرح هكذا نص
رى فإن خبرة من ناحية أخ. النواحي الغامضة فقط في النص القانوني األصلي

 النواحي الغامضة ًهمة جدا لتفسيرمالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أثبتت أنها 
ٍالموجودة أيضا في اإلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ولتحقيق توازن بين اإلهتمامات  ً

ولذلك فإن زميلنا من قطر . ّالمتضاربة التي تشكل إحدى خصائص هذه اإلتفاقية
 دعا الى تأسيس محكمة لحقوق اإلنسان في العالم العربي على نسق أثار إهتمامي إذ

ٍفإن وجود أداة فوق . المحكمة األوروبية محكمة، التي ستنظر في قضايا ّ قومية، كال–ّ
ًفردية وتصدر قرارات حول كل قضية على حدة، إن وجود هكذا أداة سيوفر لنا تفسيرا   ّ ّّ ٍ ِ ُ

ٍرسميا للشروط التي صيغت بعبارات  ّعامة وسيفرض واجبات محددة وواضحة على ً ٍ ّ
ًوهذا سيوفر لألفراد حماية أفضل . الحكومات والبرلمانات الوطنية ورؤساء الدول ّ

ًوسيوفر حججا قانونية للمحققين في شكاوى حقوق اإلنسان، والمؤسسات الوطنية  ُ ّ
ّالمستقلة التي تعنى بحقوق اإلنسان لكي تطور التشريع الوطني مل آفإنني وبالتالي . ُ



أن تنظر الدول العربية في توسيع كفاءة لجنة حقوق اإلنسان الحالية، وأن تنظر 
ّبجدية في مسألة تأسيس المحكمة العربية لحقوق اإلنسان، كما إقترح زميلنا من 

  . ًوشكرا. قطر
  
 

ّالقاضي محمد أبو زيد أحمد، وسيط جمهورية، هيئة التظلمات واإلصالح،   
  ]: مد، السودانالقاضي أح[السودان 

ّمطر، لتنظيم هذا اللقاء الذي يضم . ِ دلفوي ود–ًشكرا لكما السيدان جان بول 
ّأوال، أود لفت أنظاركم الى أنه .  من الخبراء األوروبيين واألفريقيين والعربعدد كبير ً

ٍسيتم بعد قليل توزيع نسخ عن مستند لجميع الحاضرين ٍ ُ   عنوهذا المستند هو تقرير. ّ
وسطاء الجمهورية "ّسودان فيما يتعلق بتشريعات حقوق اإلنسان، وعنوانها هو خبرة ال

ِواآلن، أود أن أطرح للبحث مسألة النسبية مقابل العالمية في ."  الخبرة في السودان– ّ
ّوبإختصار، إن الداعمين لعالمية حقوق اإلنسان يؤكدون أن كل . حقوق اإلنسان ّ

ة قانونية ّتطور في نهاية األمر لتصبح أنظمالمجتمعات، وحتى األكثر بدائية، ست
أما اللذين يؤمنون بالنسبية الحضارية فيعتقدون أن . ًمشابهة ألنظمة الدول الغربية

ًإن مفهوم العالمية، يعتبر الفرد وحدة . الحضارات التقليدية غير قابلة للتغيير
ّإجتماعية لها حقوق محددة ً أن األفراد هم أوال ّأما نموذج النسبية الحضارية، فيعتبر. ٌ

ٌوقبل أي شيء جزء  ّمن جماعة، وتغيب عن هذا النموذج مفاهيم مثل الفردية وحرية ّ ّ
ًبحيث تأتي الجماعة دائما أوال. الخيار والمساواة ٍ هذا المفهوم في عدد من ّعمم. ً

ٍالدول التي إرتأت أن أي فرض للقيم الغربية هو بمثابة إمبريالية ثقافية ّ أن لكن يبدو . ّ
ّهذه الدول قد نسيت أنها في الواقع قد تبنت المفهوم الغربي للدول القومية وتقدمها  ّ ّ

ّإن مفهوم النسبية الحضارية هو بحد ذاته فكرة في غاية الضعف. اإلقتصادي إن . ّ
ًوغالبا ما يكون . ًي الواقع متوافقة كثيرا حول عدد من المسائل المختلفةالحضارات ف

فكلما رفضت جماعة ما . ّ بمكبرات الصوت هم من يعارضأولئك اللذين يصدحون
إذن، . ًبعض هذه الحقوق في حضارة ما، فعادة ما تفعل هذا لمصلحة الجماعة نفسها

ٍفإن حقوق اإلنسان ال يمكنها أن تكون عالمية حقا ألنها مرتبطة بقرارات حضارية  ً



ٍغالبا ما ال تؤخذ باإلجماع ولذلك فهي ال تمثل كل فرد تن ّ ّ . طبق عليه هذه الحقوقً
أنها قد تؤدي الى سوء بالرغم من أن النسبية الحضارية لها مشاكلها الكبيرة وو

ًالمعاملة، فإن العالمية في وضعها الحالي ليست بدورها حال عمليا  . إن العديد من
ّالدول الغربية تستخدم مفهوم العالمية لتنفي شرعية األنظمة القانونية األكثر تقليدية ّ .

وال يمكننا أن نفرض مفهوم عالمية حقوق اإلنسان على مجتمع ال يعرف ماذا يعني 
في المجتمعات غير الغربية، .  يرفض هذا المفهوم– أسوأ من هذا –هذا المفهوم أو 

. قد ال تكون الرأسمالية والتصنيع والديمقراطية النتيجة الطبيعية لإلرتقاء الحضاري
ّيظهر إشارات لتقدم إيجابي نحو النظام العالمي لحقوق َوبرغم ذلك، فإن العالم اليوم  ُ

ًإن إعالن حقوق اإلنسان صدر مباشرة في أعقاب األعمال الوحشية التي . اإلنسان
ُإرتكبت خالل الحرب العالمية الثانية تحت سلطة هتلر والتي أظهرت الحاجة الى 

ِيات كاألمم المتحدة، ومن خالل منتد. ًنظام أكثر عالمية للمحاسبة وتوجيه المسؤولية
ّ مما يمهد الطريق للعالمية وفي نفس ،ٍيمكن حل اإلختالفات الحضارية بشكل أفضل

ّالوقت يحدد ويسوي المسائل المتعلقة بحاجات حضارات معينة ٍ ّ وبينما يصبح العالم . ّ
ُأصغر من السابق من خالل العولمة، تثبت العالمية أنها الفلسفة األفضل حول  ُ

ٍوهو عالم لم يعد اإلنسان فيه مقيدا بحدود وطنية وهو . ن في العالمحقوق اإلنسا ً ّ ُ َ ٌ
ٍنسان األساسية بدال من أن يكون مقيدا بحضارة معينة ّمؤهل للحصول على حقوق اإل ّ ٍّ ً ً

ّتزعم أنها تمده بحل روحي    . ًوشكرا. ّ
    

  
 السيد صالح عبداهللا الشارخ، مدير لجنة حقوق اإلنسان، المملكة العربية

  : السعودية
ّإنه ألمر رائع أن يتابع المرء هذا الحوار البناء حول هكذا مسائل . ًشكرا لك ٌ ٌ

ًلكنني سأضع السياسة جانبا حيث . إن حقوق اإلنسان متداخلة مع السياسة. أساسية
ّفأسأل سؤاال قانونيا يتعلق بعقوبة اإلعدام. ٌأن هذه مناظرة قانونية ً بما أن القانون هو . ً

ً إرادة المجتمع، كيف يمكنني أن ُأقنع شعبا يريد اإلبقاء على عقوبة تعبير عن
ٍع أهل وأقارب قتيل ما بأننا يجب ُاإلعدام، بأننا يجب أن نلغيها؟ وكيف يمكنني أن ُأقن



لذلك أريد أن . ِأن ال نعاقب القاتل باإلعدام؟ إذا فعلت ذلك فإنني أناقض إرادة الشعب
وأعتقد أن هذا المفهوم . ى عقوبة اإلعدام أو إلغائهاأسمع رأيكم في سبب اإلبقاء عل

ٍلم يدرس بتعمق كاف من المنظور القانوني للشريعة اإلسالمية ٍ ّ ْ وبالنسبة لي، فإنني . ُ
ٌأعرف أن عقوبة اإلعدام في الشريعة مبنية على مبدأ يختلف عن المبادئ  الجنائية ّ

الخاص، حتى لو على القانون َفأحكام اإلعدام تصدر ألن القانون العام يع: األخرى
ّوان الشريعة اإلسالمية ال تحبذ . ولو كان أقارب القتيل ال يتفقون مع القانون العام ّ ٕ

وأعتقد أن . المؤسسات الدينية األخرىًحقا عقوبة اإلعدام، وهذا ينطبق على 
ا  حيث أنه إجرائيةّمعاهدات التشريع الدولية المتعلقة بعقوبة اإلعدام تركز على مسائل

ًلم تحظر عقوبة اإلعدام كليا، وقد أشرنا الى هذا في الميثاق العربي ويمكننا مناقشة . ّ
  . ًوشكرا. هذه المسألة لنحاول أن نتوافق حولها

  
  : [MFR]ِلسيد دلفوي ا  

ّما يمكنني قوله عن فرنسا هو أنه عندما حظرت عقوبة اإلعدام، تغلبت الجرأة  ّ ُ
ْن الرأي العام في معظمه حينذاك معارضا لحظر إذ كا. السياسية على الرأي العام ً

ًولكن الشعوب والمجتمعات غالبا ما تلحق العواطف عوضا عن . عقوبة اإلعدام ً
ًكما أن الناس قد يكونوا خائفين، لكن إتخاذ القرارات بناء على الخوف . المعتقدات ّ

ًليس عمال حكيما ّوبالرغم من رأي الشعب المعارض للحظر، إتخذ الس. ً يد بادنتر ْ
ْومعه الرئيس فرانسوا ميتيران القرار بحظر عقوبة اإلعدام، وكان الى جانبهما في ذلك 

َبعض ممثلي المعارضة المنتخ . ْبين واللذين كانوا من محبذي الحظر، كالسيد شيراكّ
ُكيف ندافع عن حقوق اإلنسان ونقاوم ما : هذا هو بالضبط دور وسيط الجمهورية

ة؟ يبدو لي أن المدخل آلخر مناقشاتنا حول الطاولة لشعبيتدعو إليه العواطف ا
دور المنظمات غير الحكومية ودور المجتمع المدني ودور السلطة : المستديرة هو

  . القضائية
  

  : السيدة الشجني، جامعة الدول العربية  



 حقوق اإلنسان قانونية في مجالأنا لست خبيرة . ًشكرا لك سيدي الرئيس
لكنني أعتقد أن عمل جامعة الدول العربية . رمين الحاضرين هناكالمشاركين المحت

ًفي مجال حقوق اإلنسان يشهد تقدما ّفالميثاق العربي لحقوق اإلنسان يشكل خطوة . ّ
ّإنها خطوة عمالقة بغض النظر عن أي إنتقادات توجه . عظيمة في اإلتجاه الصحيح ّّ ٌ

ًا ميثاق يمثل تحسنا بالمبين أيدين. إذن، فلننظر الى الوضع الراهن. إليها ّ قارنة مع ٌ
ٌوفيه آليات . 52 و51 و50ًسابقه، حيث أن فيه شروطا تسهم في تطوير المواد 

كما . ًوسنحصل قريبا على تقارير الدول ومالحظات اللجنة. تطبيقية، برغم ضعفها
ّأن لدينا عشر دول قد صدقت على الميثاق  ّوهذا يدل على اإللتزام بمواءمة التشريع. ٍ

ّوأكثر من هذا، فمعظم الدول العربية قد صدقت على . الوطني مع مقتضيات الميثاق
 تشترط ما 43إن المادة . اإلتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان على المستوى الدولي

ّال يمكن تأويل أي شيء في الميثاق بما يخل بالحقوق والحريات المتفق : "... يلي ّ  ُ ّ
كذلك فإن ." دقت عليها الدول األعضاءاة التي صعليها في المعاهدات الدولي

ّالجامعة العربية لديها مجموعة من آليات حقوق اإلنسان التي تم تبنيها خالل 
ّلدينا إعالن اإلصالح العربي الذي تم تبنيه في تونس قبل بضع : مؤتمرات القمة ّ

ثقيف حول ّسنوات والذي ينص على واجب تقديم التقارير؛ ولدينا الخطة العربية للت
ولدينا خطة عمل للسنوات .  خلتّحقوق اإلنسان والتي تم تبنيها قبل بضع قمم

ّ؛ كما أن مؤتمر القمة القادم سيتبنى خطة عمل إقترحتها المملكة 2014 الى 2009
واآلن، بالنسبة الى آليات . المغربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في العالم العربي

ًت الوطنية لحقوق اإلنسان، فنحن ندرك تماما أن مبادئ الحماية القضائية والمؤسسا
ٍوقد تم تأسيس عشر منظمات . باريس تشجع وتنادي الدول لتأسيس هذه المنظمات

في الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب واألردن : من هذا النوع في المنطقة العربية
ًبحرين مؤخرا عن وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية؛ كذلك أعلنت مملكة ال

وبالطبع فإن تشريعات هذه . أنها على طريق تأسيس واحدة من هذه المنظمات
وفي . ٍالمنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان، تختلف من بلد آلخر في المنطقة العربية

ًالواقع، إن توصيات هذه المنظمات ليست ملزمة للكيانات الحكومية ذات الصلة  ِ ُ
 تتفق تلك اآلراء والتوصيات مع مقاربات السياسة ًالمباشرة بها، وعادة ما ال



ُُوأعتقد أن إحدى طرق تحسين حماية حقوق اإلنسان، تتمثل في تشجيع . الحكومية
تأسيس هذه المنظمات التي تعمل وكأنها منظمات حكومية وتعمل ككيانات غير 

ّقضائية وكُأطر للتطبيق المحلي للمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، والمي ثاق العربي ُ
وهناك طريقة أخرى لتحسين حماية حقوق . لحقوق اإلنسان هو إحدى هذه المعاهدات

اإلنسان، وهي تتمثل في تحسين شرعية وعدالة اإلدارة الحكومية في الدول األعضاء، 
أما بالنسبة للمجتمع المدني، فلدينا في جامعة . وبالتالي زيادة مسؤولية الدولة فيها

فاللجنة الرئيسية في الجامعة العربية هي .  من اآلليات المتعلقة بهٌالدول العربية عدد
ّلجنة العرب الدائمة لحقوق اإلنسان، والتي تمثل الدول األعضاء وتوفر صفة مراقب  ّ
ًللمنظمات غير الحكومية وذلك إعتمادا على مجموعة من البيانات التفصيلية 

وكذلك . َمدة من قبل األمم المتحدةَوالمعايير التي أظن أنها ال تختلف عن تلك المعت
فإن المنظمات غير الحكومية تتمتع بموقع المراقب ضمن المجلس اإلقتصادي 

ًأيضا، فإن الجامعة العربية تعمل على تشجيع . واإلجتماعي لجامعة الدول العربية
في عام . الحوار بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والحكومات العربية

: بين الواقع والطموح" إستضفنا ورشة عمل حول إصالح القوانين، عنوانها ،2007
وفي العام ." كيف نصلح القوانين لندعم عمل المنظمات غير الحكومية في المنطقة

تقوية الحوار "ّنظمنا ورشة عمل ُأخرى عنوانها ) يناير(الذي تاله، في كانون الثاني 
." مات غير الحكومية والمجتمع المدنيحول إصالح القانون بين الحكومات والمنظ

َوستعقد ورشة عمل جديدة خالل الشهرين القادمين لتطوير مجموعة من التوصيات  ْ ُ
الموجهة للدول األعضاء والتي تتناول مسألة تقوية دور المنظمات غير الحكومية 

إن إحدى المالحظات الرئيسية حول دور . ودور المجتمع المدني في المنطقة العربية
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في منطقتنا هي أن عالقتهما بالحكومات 

وال أعتقد أن نوع الحوار الذي تقوم به المنظمات . ّ عالقة تشنج–ّ وبعبارة ملطفة –
إنني ال ألوم المنظمات غير . ُغير الحكومية في المنطقة قد يفضي الى التغيير

علينا أن نجد . ً كليهما يتحمل جزءا من المسؤوليةالحكومية، وال ألوم الحكومات، لكن
فإن الحوار الذي تجريه المنظمات غير . ّأساليب بناءة لتضييق الفجوة بين الطرفين

ّالحكومية في المنطقة العربية هو حوار يتسم بالمواجهة ًمن السهل جدا أن نشير الى . ٌ



ّات ثابتة الى األمام ويشجع ّاإلنتهاكات؛ ولكن الحوار البناء هو وحده ما يمنحنا خطو ٍ
ّالحكومات بفعالية لتصبح متقبلة ومنصتة الى المجتمع المدني والمنظمات غير  ُ

على المنظمات غير الحكومية أن تلحظ الجهود التي تبذلها الحكومات في . الحكومية
ٌيرفع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في العالم العربي . ٍضوء أكثر إيجابية َ

ّيرا سنوية، تحدد فيها اإلنتهاكاتتقار إن إنتهاكات حقوق . التي ال ننكر وجودها: ً
وقد شاهدنا . اإلنسان تحدث في كل مكان في العالم وليس فقط في المنطقة العربية

هذا في الحرب على اإلرهاب وفي اإلنتهاكات اإلسرائيلية التي ترتكبها إسرائيل في 
فلنحاول أثناء حوارنا حول الطاولة المستديرة . ةاألراضي الفلسطينية العربية المحتل

ًهذا، وبمشاركة جميع الممثلين األوروبيين والعرب، أن نجد طرقا لندفع الى حوار 
ٍإن الدول العربية ترغب بصدق في التعاون . أفضل بين الحكومة والمجتمع المدني

ّلكن، المجتمع المدني يبدو في موقف دفاعي. مع المجتمع المدني ًعوضا عن و. ٍ
ٍذلك، على المنظمات غير الحكومية أن تركز على إيجاد طرق تمكنها من التعاون 
ٍوالعمل معا لتحقيق هدف مشترك وتنفيذ اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والميثاق  ً

  . ًوشكرا لكم. العربي
  

  : [UPA]ِدكو . د  
ٍد منا قد ّبالطبع كل واح. ّلدي سؤال عن تعريف حقوق اإلنسان. ًشكرا لك

يكون لديه تعريف خاص لحقوق اإلنسان وذلك من وجهة النظر التاريخية ووجهة 
ٌالنظر الحضارية والثقافية؛ وقد تكون لدينا تعريفات بعدد المشاركين من الحضور في 

ولكن، بالنسبة لخبراء القانون، إن أبسط طريقة لتعريف حقوق اإلنسان . هذه الجلسة
في نظام األمم المتحدة هناك إشارات . القانون الوضعيّتتمثل في اإلستناد الى 

ٍواضحة تستند الى قيم أخالقية وقد ترجمت الى قانون وضعي ولذلك إسمحوا لي أن . ُ
 50ّوقد تبنته . 1948أشير الى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عام 

. بلدان شاركت فيهادولة ولكن، لو نظرنا الى األعمال التحضيرية لوجدنا أن جميع ال
ِكما أن مقرر لجنة حقوق اإلنسان، كان السيد شارل مالك، الدبلوماسي اللبناني  ّ
ّالمشهور الذي كان رئيسا للمفوضية الثالثة للجمعية التشريعية العامة، وقد شاركت  ً



ًالسيد ظفراهللا خان والذي كان ممثال : شخصيات مرموقة أخرى في العالم العربي ّ
 حول بخطابه يعرفًصبح رئيسا لمحكمة العدل الدولية، والجميع لباكستان ثم أ

ٌ حدث تقارب حقيقي بين جميع 1948وفي عام . العالقة بين اإلسالم وحقوق اإلنسان
ّوقد متن هذا التقارب أثناء مؤتمر طهران عام . الحضارات حول حقوق اإلنسان ُ

ّ وكذلك متن التقارب– بعد مرحلة إنهاء اإلستعمار – 1968  1993ً ثانية في عام ُ
ّوفي خضم هذين الحدثين التاريخيين، رجع .  بعد إنهيار جدار برلين–ّفي فيينا 

وقد أدى هذا اإلعالن الى . المجتمع الدولي الى اإلعالن العالمي لألمم المتحدة
ٍصدور إتفقايتين دوليتين وعدة معاهدات متخصصة ّ لن أخوض اآلن في التفاصيل . ِ

ّسأخبركم أن لجنة حقوق اإلنسان أطرت الهوية الثابتة لإللتزامات ّالتقنية، ولكنني  ّ
ّإذن، فإن قواعد القانون الوضعي . ّالتي أدخلتها الدول األعضاء في بنيات اإلتفاقيات

. ِثابتة ال تزول وهي تنسجم مع القيم المشتركة بين جميع المناطق والحضارات
ُوبالمناسبة، فإن إحدى األوجه األساسية لإلع الن العالمي لحقوق اإلنسان، هي أن ال ّ

ّيتحدث اإلعالن بإسم الدول فقط، فهو في الحقيقة إعالن يتحدث بإسم جميع  ٌ
ِوهذا يوصلنا الى موضوع جلستنا . الشعوب وجميع األفراد وجميع عناصر المجتمع

ّففيما يخص حماية حقوق اإلنسان من إنتهاكات الدول أو إداراتها، يمكننا . األخيرة ّ
ِالضطالع على أفضل الخبرات المتنوعة، كخبرات الوسطاء واللجان الوطنية ا ّ ُ

في الحقيقة لقد أثار إهتمامي ما قاله البروفيسور مطر من أشياء . ُوالخبرات التربوية
ًلقد زرت جنيف مؤخرا، حيث تعمل . ضرورية عن الثقافة في مجال حقوق اإلنسان ّ ُ ُ

ان على مسودة إعالن حول الثقافة والتدريب في اللجنة اإلستشارية للجنة حقوق اإلنس
ًمجال حقوق اإلنسان وتضم المسودة طبعا التعليم التقليدي والتعليم غير النظامي : ّ

ّلقد قدمت هذه الخطة أوال من قبل دول مختلفة تضم سويسرا . والتدريب المهني ٍ َِ ً ّ ُّ
جنة حقوق اإلنسان أو ّأتمنى أن تتبنى ل. والمغرب وسلوفينيا وكوستاريكا والفيليبين

ّحتى الجمعية العامة هذه المسودة ّوبناء على هذا، فإن التعلم والتدريب في مجال . ّ ً
أي أننا يجب أن نمنع إنتهاكات حقوق . ّحقوق اإلنسان يشكالن الطريق الى األمام

ّوان إحدى مسؤوليات كل منا هي نشر الوعي حول إنتهاكات حقوق . اإلنسان ِ ّ ّ ٕ
ٍنا ُأمناء، وليس فقط ممثلو دول أو هيئات إقليميةفكل.  اإلنسان ٍ ّإن المشاريع التجارية . ّ



ٌأو الصناعية، على سبيل المثال، لديها دور حاسم لتلعبه، وكذلك الشركات بدءًأ من  ٌ
ٍإذن، إن مهمتنا، مهمة كل واحد منا، أن نجعل منع . ّتلك المتعددة الجنسيات ّ ّ ّ ّ

  . ٍنا وذلك بطريقة ملموسةّإنتهاكات حقوق اإلنسان أولويت
  

  :[JHU]مطر . د  
. ّأود أن أبدأ بالمسألة التي تناولتها السيدة الشجني والمتعلقة بالمجتمع المدني

عندما نتحدث عن المجتمع المدني فنحن ال نعني فقط المنظمات غير الحكومية، بل 
ّنعني أيضا النقابات العمالية والمؤسسات األكاديمية، كجامعة جونز ه وبكنز واإلعالم ً

والسؤال . ٕومجال األعمال وان جميع هذه العناصر تشكل المجتمع المدني بالنسبة لي
ّكيف يحدد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان العالقة : ّالذي أود أن أطرحه هو التالي

ّبين المجتمع المدني والدولة؟ لسوء الحظ، إنه ال يحددها > مجتمع مدني<فعبارة . ّ
ّ وذلك من خالل تناول أهداف الميثاق للتأكد من أن –ّة في المقدمة تظهر مرة واحد

ّالمواطن يعيش في مجتمع مدني بالفعل   لكن ما ذكر في الميثاق نفسه عن مسألة –ٍ
ِمحصور فقط بمسألة الحق في اإلجتماع والحق في تشكيل > الحقوق المدنية< ٌ

ًوهذا لسوء الحظ، موجود أصال في جميع الدسات. جمعيات ير العربية حيث تذكر ٌ
ّجميعها حق اإلجتماع وحق تشكيل جمعيات، لكنها ال تذكر عبارة  . >مجتمع مدني<ّ

، يوجب على الدولة أن 45واإلستثناء الوحيد هو الدستور العراقي الذي، وفي المادة 
وهذا األمر مهم، ألنه من دون هكذا . ّتفرض وتحسن دور المجتمع المدني في العراق

ً الحظ، ال تترك الدول مجاال للمجتمع المدني لكي يلعب دورهنصوص، ولسوء إذن، . ّ
ًإن كنت تسعى لتمويل أجنبي، فقد يعتبر سعيك هذا خرقا لقانون تأسيس المنظمات  ُ ٍ َ

ّوقد تتوصل الدولة الى إلغاء منظمة غير حكومية ألي سبب . غير الحكومية ٍ ّ– 
ّويكون السبب أحيانا غير قانوني وغير مبرر ّت أتمنى لو حدد لنا الميثاق العربي كن. ً

وبالمناسبة، أظن أنني أجد في . ٍالعالقة بين الدولة والمجتمع المدني بوضوح أكثر
ٍ سأبدأ .ًالميثاق دورا للمنظمات غير الحكومية وغيرها من عناصر المجتمع المدني

ارير ِهل ستسمح اللجنة للمنظمات غير الحكومية برفع تق. أالن بالحديث عن اللجنة
َالظل، بينما تنظر في تقارير الدولة حول وضع حقوق اإلنسان، مرة واحدة بعيد  ْ َ ُ ّ ّ



ًالتصديق وبعدها مرة كل ثالث سنوات؟ مثال، في نموذج األمم المتحدة تقوم 
ُالمنظمات غير الحكومية برفع تقارير الظل فتأخذ بعين اإلعتبار وتعطى ما تستحقه 

لكن ليس بالضرورة من خالل . جنة الشيء نفسهأتمنى أن تفعل الل. من األهمية
ِإستحداث تمثيل للمنظمات غير الحكومية في اللجنة ّإذ أنه ولسوء الحظ، فات . ٍ

ّاألوان على ذلك ألن الميثاق العربي لم يسمح للمنظمات غير الحكومية وغيرها من 
وه إنني أرمي الى ما أدع. عناصر المجتمع المدني بأن تكون أعضاء في اللجنة

إذن، على األقل فلنحاول أن نحقق النموذج . َبالنموذج التمثيلي، لكننا لم نرق إليه
حيث تستشير اللجنة أعضاء في منظمات غير حكومية وغيرهم من : اإلستشاري

ًوأعتقد أن هذا سيكون أمرا جيدا. عناصر المجتمع المدني إنني أوافق زميلي الكريم . ً
ن الوطنية التي نجدها في بعض الدول قد ال نجدها ّمن المغرب في قوله بأن القواني

ٍفي دول أخرى إذ أن بعض الدول تقدمت وبعض الدول تقدمت بدرجة أقل ّ ّ ّ وما . ٍ
أعنيه هنا هو الدعوة ألن نعمل على مراجعة القوانين الوطنية الحالية لنتأكد من أنها 

 القانون العائلي َزميلي من المغرب، لقد ذكرت المداونة، وهو. منسجمة مع الميثاق
ّوانه لشيء جيد. في مملكة المغرب ًوماذا عن الجنسية؟ كما ذكرت سابقا، لقد . ٕ َ

هذه هي الحال في مملكة . أصبح من الممكن الحصول على الجنسية من خالل األم
لكن الوضع مختلف عن هذا في البحرين ولبنان واإلمارات العربية المتحدة . المغرب

لذلك، يجب مراجعة القوانين في . ٕودية وايران واألردن وسورياوالمملكة العربية السع
 من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 9ّهذه البلدان لجعلها تتوافق مع المادة 

زميلي، . ًأما زميلي العزيز من الكويت فما يزال متشائما. [CEDAW]ضد المرأة 
ً أود أن أخبرك أنه حدث مؤخرا وبالنسبة لهذه المسألة. لقد ذكرت المتاجرة بالبشر ّ

ٕوانني فخور بأن . تحسين فعلي على المستوى التشريعي في كثير من البلدان العربية
ّكثيرا من البلدان العربية لديها حاليا قوانين في ما يخص المتاجرة بالبشر، كالبحرين  ً ً

البرلمان و. وعمان واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واألردن
ٍالمصري يدرس اآلن مسودة قانون حول المتاجرة بالبشر، وكذلك قطر والكويت إذا . ّ

ّجاء أحدهم وأخبرني أن هذا ال يأتي بنتيجة، أقول ال، إنه يأتي بنتيجة وأظن أن 
ٌاألمور تتقدم وهناك أمور إيجابية تحدث اآلن في العالم العربي وكل ذلك بفضل 



والتشريع ضد المتاجرة بالبشر هو أحد البراهين على . يدالنيات الحسنة والعمل الج
  . ذلك

وأنا أوافقه الرأي . ّلقد تحدث زميلي العزيز من ليبيا عن حق تقرير المصير  
. ٍوالميثاق العربي تحدث بوضوح في مادته األولى عن حق تقرير المصير%. 100

ٌفإذا كنا نركز على هذا الحق، فها هو موجود في الميثاق با ّ ّإلضافة الى حق اإلنسان ّ
َزميلنا من قطر، لقد عدت بنا الى تاريخ . التحكم بثروته وموارده في العالم العربي ُ

ّوضع مسودات الميثاق العربي وبصرتنا بتلك المرحلة ونود أن نشكرك على ذلك ّّ ِ .
ومن المهم اآلن أن نرى هذا الدور، ليس . ولقد ذكرت دور المنظمات غير الحكومية

 بل أن نراه في تنفيذ – وقد إنتهت مرحلة وضع مسودة الميثاق –سودات في الم
وعلينا أن ننتظر لنرى إن كانت . ّالميثاق العربي وخاصة من خالل عمل اللجنة

ّواآلن، سأقول كالما يخص . اللجنة ستشمل المنظمات غير الحكومية في عملها ً
ّكما تعرفون جميعا، فإن الس. زميلي الكريم من السويد ويد هي النموذج األفضل في ً

لماذا؟ ألنه في السويد بيع الجنس ليس . مجال الحركة المناهضة للمتاجرة بالبشر
ونسمي هذا النموذج السويدي، وفي الواليات . بجريمة ولكن شراء الجنس جريمة

ال تعاقبوا المرأة في : المتحدة األميركية، ندفع بإستمرار بإتجاه النموذج السويدي
ٕوانني آلسف ألن إقتراحي لم ينل إعجاب زميلي . غاء، بل عاقبوا الزبونمسألة الب

ُإسمحوا لي أن أشرح في عجالة الفكرة التي بنيت عليها طرحي. الكريم من السويد ُ .
ٍإن فكرة وضع مالحظات توضيحية هي فكرة أساسية في كل قانون على المستوى  ّ ّ ٍ ّ

ّفعندما يكون لدينا قانون وطني، يكو. الوطني وعندما . ُن لدينا قانون وقواعد ملزمةٌ
ُأقول ملزمة فإنني ال أتحدث عن وثيقة ملزمة وانما عن وثيقة غير ملزمة وهذا هو  ُ ُٕ

ًوهذا هو الفارق أيضا ما . ّالفارق ما بين كتيب برلماني وبين مالحظات توضيحية
ّبين كتيب برلماني وقرارات محكمة هذا القرار فعندما يكون لدينا قرار محكمة، يكون . ُ

َملزما قانونا، على األقل في تلك القضية المعينة، وكما ذكرت فالمحكمة تنظر  ّ ّ ً ً ِ ُ
ّإنني أتطلع الى كتيب برلماني كالكتيب . ّبالقضايا لكن ليس هذا ما أتطلع إليه ّ ّ

 [CEDAW]البرلماني حول إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
كيف ). النوع الجنسي( مما يتناول الفساد والجندر[CRC]فل وحول إتفاقية حقوق الط



ّيوضع الكتيب البرلماني؟ يرتكز الكتيب البرلماني على شيئين ّ ُ ّأوال، تؤكد المعايير : َ ً
ًالدولية على أن يذكر جميع الدول معا كالسويد ومصر وقطر والبحرين والمملكة 

ّثانيا، يزود الكتيب . ر الدوليةًالعربية السعودية، بحيث توافق جميعا على المعايي  ً
 –وهذا ما نريد أن نتعلمه من محكمتك . بنماذج منتقاة تعتمد التطبيقات األفضل

ًمثال، بالنسبة لضحايا إنتهاكات . ّإن المبدأ واحد. المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ب ان ّحقوق اإلنسان وحقهم بالتعويضات، فأنت وأنا نتفق على مبدأ أن الضحية يج

ًتمنح تعويضا : ٌكيف يتم ذلك؟ هناك نماذج خمسة حول العالم: ولكن السؤال هو. ُ
ّيمكن أن ننتقي منها ما يسمى التعويض المادي اإللزامي  ّ  حيث يحكم القاضي –ُ

ٍللضحية بالتعويض كجزء من العقوبة الجنائية، يمكنك أن ترفع قضية مدنية، ويمكنك  ِ
ك أن تصادر الممتلكات  بحيث تأخذها من أن تفرض تعويضات جزائية؛ ويمكن

ًالمجرم وتعطيها كتعويض للضحية؛ أو يمكن أن نحذو حذو أوروبا ونؤسس صندوقا  ّ
ًماليا حكوميا  ّهذا ما يمكن أن يحويه الكتيب ). يمكنه منح التعويضات للضحايا(ً

ٍلو أوكل إلي أمر الكتابة عن التعويضات في كتيب برلماني، ل. البرلماني ّ ُ ُ ّ ُوصفت هذه ِ
ّفأنا أحب السويد، وأحب الجزائر، وقد ). من مختلف الحضارات(التطبيقات الخمسة 

ُأتعلم من قطر، ولكنت طرحت أفضل التطبيقات بحسب المعايير الدولية ذاك هو . ّ
ّالهدف من وضع كتيب برلماني ُ ِإنه غير ملزم. ّإنه دليل. ِ ْ ُ ّوانه سيساعد العاملين في . ّ ٕ

ّوكذلك سيساعد القاضي، المشرع في . لمدافعين عن حقوق اإلنسانهذا المجال، أي ا
  . ٍصياغة أو تفسير قانون ما

ّإن مسألة عقوبة اإلعدام بحاجة الى . ًأخيرا، إنني أوافق زميلي من السعودية  
ال يمكنك أن . ال يمكنك ذلك. ال أريد إستبعاد القانون اإلسالمي. المزيد من البحث

ًطلب إستبعاد القانون اإلسالمي وتبني قانون دولي عوضا ٍتذهب الى بلد عربي وت ٍ ٍ ّ
بل يجب أن توافق ما بين مبادئ القانون اإلسالمي وبين مبادئ القانون . عنه

وكذلك، فإنك ذكرت مفهوم التنازل اإلختياري، وذكرت شروط األمان . الدولي
تكب أكثر َوقد أشرت الى حصر إنزال هذه العقوبة بمن ير. اإلجرائية والضمانات

فهو يحصر عقوبة اإلعدام بالجرائم . وذاك ما ينص عليه الميثاق. الجرائم خطورة
وهذا ليس في الواقع القانون الدولي، فالقانون الدولي يدعو الى إلغاء . األكثر خطورة



عقوبة اإلعدام، والى حين تحقيق ذلك فلنحصر عقوبة اإلعدام بالجرائم األكثر 
، وبالطبع أود أن أعمل مع جامعة %100ني أوافقك الرأي السيدة إلهام، إن. خطورة

ًالدول العربية ومع قسمك أيضا ِ ِ   . ًوشكرا. ِْ
  : السيد زاالني، اللجنة العربية لحقوق اإلنسان  

ّأود أن أشكر البروفيسور مطر لذكره وسائل عدة تتمكن المنظمات غير 
ُلقد حضرت. الحكومية من خاللها أن تتعاون مع عمل اللجنة ً وثيقة صغيرة ّ

ّفي هذه الوثيقة، تحدثت عن الخلفية . ّسيتضمنها الملف الذي يحوي أعمال هذا اللقاء
ّوكما ذكرنا زميلنا .  وحتى اليوم1968ِالتاريخية لوضع مسودات الميثاق منذ عام 

ٌمن قطر من قبل، عندما وضعت مسودة الميثاق، جرت إستشارات مع منظمات  ِ ُ
ية ومن ضمنها المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في األمم محلية ودولية غير حكوم

ٌومنذ إنشاء اللجنة جرت لقاءات . المتحدة وعدد من الخبراء العرب من األمم المتحدة
وفي نهاية الوثيقة ستجدون . إستشارية ُأخرى بينها وبين المنظمات غير الحكومية

ُمقتطفا عما كتبته بعد إجتماع المسودة في جنيف، حيث  ّ ُأدليت بأن مندوبي اللجنة ً
ّكانوا جميعهم محبذين إلقامة تعاون وثيق مع أجهزة األمم المتحدة والمجتمع المدني 

إن اإلنفتاح مطلب . والمنظمات غير الحكومية، وذلك لتعزيز الميثاق وعمل اللجان
 إذ بدون النقد البناء ال. ّإذ أن علينا في اللجنة أن ننفتح ونتقبل اإلنتقاد. ضروري

  . ّيمكننا التقدم
  

ّالسيد ألفارو جل روبلز، المفوض السابق لحقوق اإلنسان في المجلس   
  ]: السيد روبلز، إسبانيا[األوروبي، وسيط جمهورية سابق، إسبانيا 

ّوانني أوافق تماما على أن العمل الجدي . ًلقد استمعت جيدا الى المناقشات ً ٕ
وال يمكن ألي دولة . ًنقوم بها يومياّلتحصيل حقوق اإلنسان هو أحد المهمات التي 

ماذا سنفعل بالميثاق في : ولكن، المهم هو. القول بأنها مثالية من هذه الناحية
ًالمستقبل؟ كيف سنفسره بقيوده ونواقصه؟ علينا أن نكون واقعيين جدا وبالرغم من . ّ

ًذلك من غير الواضح لي إن كان الميثاق قد غدا قانونا وضعيا كاإلتفاقية ا ألوروبية ً
ّإنه ألمر أساسي أن نطلب من الدول أن تطبق مبادئ الميثاق . في القانون اإلسباني



في جميع التشريعات الوطنية، وأن تسعى الى تغيير التشريعات إذا كانت األخيرة 
بما أن "قد تقول الدول : وهذا يفتح مجال ذكر المشكلة الثانية. ُتناقض مبادئ الميثاق
ًح لي، يمكنني أن أصرح بأن تشريعي ليس مناقضا بالضبط تفسير الميثاق مسمو ّ ٌ

ٍولهذا السبب نحتاج الى مباحثة صريحة حول فحوى كل شرط من ." لشروط الميثاق ٍ ٍ
وهذا أساسي، ألنه إذا ما تناقض فحوى الميثاق مع التشريع فسيترتب . شروط الميثاق

ًعلينا أن نغير التشريع الذي يجب أن نجعله موائما لفحوى إن تحديد ماهية .  الميثاقّ
ًفحوى الميثاق عمل شائك يتطلب التفسير الذي تقوم به عموما محكمة العدل  ٌ ٌ

ّجميعنا يفسر . ًاألوروبية والمحكمة األميركية لحقوق اإلنسان والمحاكم العادية أيضا ُ
ّولهذا يجب أن تكون لدينا محكمة تفسر الميثاق. المبادئ الدستورية ومبادئ الميثاق ُ .

في هذه . بأية حال، فإن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها باعتبار الوضع الحالي
والممكن بالنسبة لي اآلن هو . ّاألثناء، بإمكاننا أن نعمل على ما هو متوفر أو ممكن

وسيكون أمام اللجنة مسؤولية ضخمة في ما يتعلق بتحليل محتوى الميثاق . اللجنة
وبإمكان اللجنة أن تراقب سلوكيات الدول . ضاءوتوفير اإلطار المعياري للدول األع

وتتأكد من وضع الميثاق موضع التنفيذ بما ينسجم مع روحية كل شرط من شروط 
فيصبح بإمكان اللجنة عندئذ أن تطور إجتهاداتها من خالل تقاريرها، إذا . الميثاق ٍ

ّقق هذا، ّولكي تح. حافظت على إستقالليتها من وجهة النظر القانونية والسياسية
بل أن تعمل مع . يجب على اللجنة أن ال تعمل في عزلة عن باقي المؤسسات

إن الوسطاء . ّالوسطاء والجمعيات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية
هذا . المنكبين على العمل حول هذه الطاولة سيكون لديهم الكثير من المهام للقيام بها

ّيط الجمهورية ليس مجرد مؤسسة تنظر في قضية إذ أن موقع وس. رأيي الخاص
ّإذ يترتب على الوسيط أن يستخلص نتائج . فردية من قضايا مخالفات حقوق اإلنسان

ّعامة ليقرر في ضوئها ما إذا كان اإلطار المعياري للدولة يتوافق مع مسألة احترام 
ة حيث تدعو حقوق اإلنسان وما إذا كان هذا اإلطار يسمح بإحداث تغييرات تشريعي

إذ أن هذه مهمة . ومن المهم أن يجري تعزيز هذه التغييرات المعيارية. الضرورة
وهناك رابط هام ما بين اللجنة والرأي العام واإلعالم والبرلمان . رئيسية للوسطاء

فعندما نقول للناس .  كالمي بالحديث عن عقوبة اإلعداموأختم. والسلطات التنفيذية



ًفأنا قد أنفعل عاطفيا إذا . ّيمة الفائدة، علينا أن نبرر موقفنا هذاإن عقوبة اإلعدام عد
ًقتل أخي أو أبني أو أبي مثال وأدعو لتطبيق عقوبة اإلعدام لكن العيش في ظل . ُِ

ّدولة ديمقراطية يعني أن أتخلى عن رغبة اإلنتقام، حيث أن خدمة العدالة هي خدمة 
ع من خالل إيجاد العقاب المناسب عامة تهدف الى تحقيق الصالح العام للمجتم

 بالنيابة عن ،ّوهنا ال تتدخل العواطف، ألننا نؤسس. للسلوك اإلجرامي وغير الشرعي
المجتمع، عقوبة توازي الجريمة بحيث ال تعود عقوبة اإلعدام هي وسيلة العقاب 

. إن المشكلة في عقوبة اإلعدام هي أنها غير قابلة للتصحيح في حال الخطأ. المثلى
ًفإذا أعدمت شخصا بريئا  ًبدال من الشخص المذنب، ) ًعلى سبيل الخطأ طبعا(ً

والعدالة ليست مسألة . فالمرعب في األمر أنك ال تستطيع تصحيح الخطأ بعدئذ
ًإذا، يجب جمع كل هذه . ًوقد رأينا هذا األمر كثيرا في الواليات المتحدة. انتقام

بأية حال، . ّذه المكونات هناك مكون ثقافيوهذا أمر معقد ألن من بين ه. ّالمكونات
فإذا كان فهمي لهذه المسألة . فإن القانون اإلسالمي ال يناقض إلغاء عقوبة اإلعدام

ٕصحيحا، فأن األمر ليس فرضا إكراهيا، وانما يتعلق بكل حالة على حدا، كما يعود  ً ً ً
 الباب مفتوح .األمر لكل بلد ليقرر بذاته أن يفرض عقوبة اإلعدام أو ال يفرضها

ّلحرية تبني هذه العقوبة أو عدم تبنيها ّ ُلذا، فعلينا أن نتمعن األمر مبقين في بالنا أن . ّ ّ
  . ًوشكرا. الحياة اإلنسانية هي القيمة األساسية التي ندافع عنها

  
  : السيد الحسامي، سوريا  

ّأود أن أعلق على ما قاله الدكتور مطر حول المجتمع المدني وحقيقة أنه  ّ
إن سبب عدم ذكره هو أن هذا التعبير غير . غير مذكور في الدساتير العربية

فنحن في البرلمان . إنها مسألة تتعلق بعلم المعاني. مناسب لبعض الدول العربية
ًمثال، نستخدم تعبيرا آخر للمجتمع المدني وأود اآلن أن أعلق على ما قيل عن . ً

َجرائم الشرف" ما نسميه لدينا في العالم العربي. عقوبة اإلعدام  ." ًوهي شائعة وأحيانا
ّتخفف القوانين العقوبة إذا كان رجل ما قد قتل أخته مثال ألسباب تتعلق بالشرف ً ٌ  .

ّلكن بعض النشطاء في سوريا تمكنوا من تغيير مادة في القانون الجنائي بحيث لم 



ًيعد تخفيف العقوبة هذا ممكنا في جرائم الشرف ل خطوة إيجابية باتجاه ّوهذا يمث. ُ
  . إلغاء عقوبة اإلعدام

  
  : ُالسيد إيهود تريانسكي، أوكرانيا  

ّأرغب أوال في أن أضم صوتي الى أصوات جميع زمالئي . سيدي الرئيس ً
في ما . الذين سبقوني في الثناء على تنظيم هذا المؤتمر، وبخاصة توجيه الشكر لك

جة مفادها أن هذه مشكلة قائمة بعناد ّيتعلق بعقوبة اإلعدام، فقد وصلت الى نتي
، وقبل أن تدخل 1995ففي سنة . ّوليست بالسهولة التي يمكن أن يتخيلها المرء

. ّأوكرانيا المجلس األوروبي، ترتب عليها أن تلغي عقوبة اإلعدام من قانونها الجنائي
ّم تم إلغاء وقد جرى تأخير هذا األمر في البداية حتى انتهاء اإلجراءات البيروقراطية ث

 شخص محكومون بالسجن المؤبد 2000واليوم هناك في أوكرانيا . هذه العقوبة
ًوأنا أتفق تماما مع الزميل الذي قال أنه من الصعوبة أن أشرح .  إمرأة20وبينهم 

ّألمهات وآباء وأقارب الضحايا كيف أن عقوبة اإلعدام ال تتماشى مع القانون 
فحتى اليوم، هناك . من المستحيل إقناعهم. بهمالدولي، بينما األلم يعتصر قلو

وحتى أن هناك نواب . جماعات في مجتمعنا تدعو الى إعادة تطبيق عقوبة اإلعدام
لذا، فمن الصعب . في البرلمان يعملون على تحضير مسودة قانون في هذا اإلتجاه

 يأخذ هذه وبأية حال فإنني أرغب الى هذا المؤتمر أن. ّالتكهن بما سيؤول إليه األمر
ًواآلن إسمحوا لي أن أعلق قليال على مسألة حرية الكالم . الصعاب بعين اإلعتبار ّ

إن حرية الكالم .  باإلهتمام الكافي– ولألسف –َوهي مسألة لم تحظ اليوم ). التعبير(
الواقع . هي الروح واألساس للمجتمع الديمقراطي لكونها المبدأ المنظم لهكذا مجتمع

ٌلومات معلن عنه في القرار أن حق المع  للجمعية العامة لألمم المتحدة على أنه 59َ
وفي أوكرانيا، . حق أساسي من حقوق اإلنسان ومعيار لجميع الحريات األخرى

 من الدستور حرية التعبير والفكر والكالم والوصول الى المعلومات 34تضمن المادة 
 من اإلعالن العالمي 19لمادة وهذا يتماشى بالكامل مع ا. واستخدامها وتوزيعها

ّوأخيرا، أرغب في ان أركز على أهمية اإلعالم. لحقوق اإلنسان إذ أن اإلعالم هو . ً



ّوآمل أن يضمن . تعبير عن الرأي العام كما أنه وسيط  ما بين السلطات و الشعب
  . المؤتمر هذه المسائل في أجندته

  
   :السيد عبداإلله الكردي، وسيط جمهورية، األردن  

إسمحوا لي أن أشكر وسيط الجمهورية الفرنسية وجامعة باريس وجامعة جونز 
ُإن هذا المؤتمر يسمح لنا بأن نلقي نظرة عميقة على . هوبكنز لهذه الدعوى

وكما تعرفون فقد كانت المملكة . المعاهدات المحلية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان
وقد . ميثاق العربي لحقوق اإلنساناألردنية من أولى الدول التي صادقت على ال

ًصادقنا أيضا على إتفاقية الحقوق المدنية والسياسية واإلجتماعية وعلى إتفاقية 
الحقوق اإلقتصادية والثقافية وعلى عدد كبير من اإلتفاقيات الخاصة بحماية حقوق 

ومع أن الدستور األردني لم يتبن بعد جميع القيم المكرسة في هكذا . اإلنسان
ُتفاقيات دولية ولم يدخل جميع القوانين في تشريعاته، فإن المحاكم في األردن قد إ

فعندما يكون هناك طلب تعويض عن . أخذت جميع هذه المعاهدات بعين اإلعتبار
ًمخالفة لحقوق اإلنسان يجري تحقيق وغالبا ما تنظر المحاكم في المعاهدات الدولية 

ات حقوق اإلنسان للتأكد من إحقاق العدالة مثل الميثاق العربي وغيره من إتفاقي
كذلك في حالة . ولدعم حق التعبير والمساواة أمام القانون وما شابه ذلك من قوانين

. القانون الدولي) مراجعة(ًسوء اإلدارة فإن المحاكم اإلدارية غالبا ما تلجأ الى 
ًوبإمكان المفوضية العربية لحقوق اإلنسان أن تعلب دورا رئيسيا ف ي تنفيذ المعاهدات ً

ُومع أن مجال عمل اللجنة محدود فقد تستطيع أن تقنع الدول العربية على . الدولية
ّوبإمكاننا أيضا أن نشكل . تشجيع محاكمها على التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان ُ ً

ُأن تصدر تقارير حول ) هذه المؤسسات(مؤسسات مستقلة داخل الدولة ونطلب منها 
ًوكما ذكرنا سابقا، فإن بإمكان اللجنة العربية لحقوق اإلنسان . نوضع حقوق اإلنسا

أن تتولى مسؤولية تفسير نصوص ميثاق حقوق اإلنسان بحيث تتمكن المحاكم 
الوطنية من الرجوع الى هذه التفسيرات عندما تفصل في قضية تتعلق بمخالفات 

ًبإمكاننا أيضا أن ننظم مؤتمرا لمناقشة الصع. لحقوق اإلنسان وبات التي تواجهها ً
ًالدول في محاولتها لإلنسجام مع معايير حقوق اإلنسان وأن نجري دراسة مقارنة مع  ً ُ



أعمال المؤسسات اإلقليمية والدولية األخرى في أعقاب وضع هذا الميثاق موضع 
ًوسيشرفنا إستضافتكم جميعا في األردن لتنظيم هذا النوع من الفعاليات. التنفيذ ّ .

  . ًشكرا لكم. ركم مرة ثانية لتنظيمكم لهذا المؤتمر العظيم الفائدة واألهميةًوأخيرا، أشك
  

  : السيد طبطبائي، الكويت  
لمين أن الشرع اإلسالمي ال يسمح بحظر عقوبة قال واحد من زمالئنا المتك

ّوهذا الموقف مبرر . والواقع، أن الشريعة ال تدعو الى إلغاء عقوبة اإلعدام. اإلعدام
لكن الشريعة تسمح ألقارب الضحية . قتل مع سبق اإلصرار والتعمدفي حالة ال

ّبالتخلي عن الثأر ومسامحة القاتل، إذا ما توفر نوع آخر من التعويض مثل 
الحقيقة أن عقوبة اإلعدام تهدف الى ردع الناس عن إرتكاب . التعويض المالي

ًجريمة القتل، بحيث أنك إذا قتلت شخصا ما وأنت تعرف أن األ مر سينتهي بقتلك َ
ضي الى إنقاذ فُوبالتالي فإن هذا ي. بالذات، فستفكر مرتين قبل أن ترتكب جريمتك

هذا هو ما نراه في القرآن الكريم في ما . الضحية المحتملة والقاتل المحتمل: روحين
إذ ال يمكن . ُإنها تستخدم لردع الناس عن إرتكاب جرائم القتل. يتعلق بعقوبة اإلعدام

ُر عقوبة اإلعدام للجنح وللجرائم الصغيرة، ألن هدفها أن تردع الناس عن إصدا
َِوبأية حال، فإذا ارتكبت الجريمة وصدر حكم اإلعدام على . إرتكاب جرائم القتل فقط ُ

ِالمجرم، يجري تشجيع عائلة الضحية على الصفح عن المرتكب وعلى أن تسعى الى 
سعي ألشكال أخرى من على الصفح والّفاهللا يشجع . التعويضأشكال شكل آخر من 

ِالتعويض كي ال يعدم المرتكب ْ ّوأخيرا، أود أن أذكر بأن هناك تفسيرات أخرى . ُ ً
ًعمليا، . ًلحقوق اإلنسان وواقعا آخر في ما يتعلق بحقوق اإلنسان في العالم العربي

ليست هناك . حرية سياسيةليس هناك . ليست هناك حقوق إنسان في العالم العربي
الحقيقة، أن .  أي حرية إلنتقاد السلطةحرية لتأسيس أو خلق أحزاب سياسية، وال

طبيب األسنان قد يكون المكان الوحيد الذي يستطيع المواطنون العرب فيه أن يفتحوا 
  . أفواههم

  
  : السيد ابراهيم، ليبيا  



.  أن أشكر جميع الزمالء الذين تكلموا قبلي وأن أشكر المنظمينأودًأوال، 
أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في ما يتعلق بدفع حقوق اإلنسان الى األمام في العالم 

ًبل أرى أن األمور تتقدم شيئا فشيئا. ًأنا لست متشائما. العربي ً لكننا نحتاج الى . ّ
والمشكلة الحقيقية في ما يتعلق بتعزيز . وة والعزم في هذا المجالقّضخ المزيد من ال

ّالم العربي تتصل مباشرة بنقص العزم السياسي لدى بعض حقوق اإلنسان في الع
ًبأية حال، أعتقد أن لدينا قيما مشتركة في ما بيننا وأن علينا أن . األنظمة العربية

 :أعتقد أن هذه هي المسألة الحقيقية.  كيف يمكننا صيانة هذه القيم المشتركةندرك
م العربي من خالل تداخل إيجاد الطريقة األفضل لتعزيز حقوق اإلنسان في العال

 التي تصل ما بين الروابطّوربما كذلك من خالل تحري . أفضل للمجتمع المدني
  . ًوشكرا. األنظمة في العالم العربي وبين بعض األنظمة األخرى العالمية

  
  : السيد المقطري، اليمن  

ّ أن أعلق قليال في ما يخص حق الحياة وعقوبة اإلعدامّأود ً ثير لقد تحدث الك. ّ
. ٍمن المتكلمين من العالم العربي عن عقوبة اإلعدام وكأنها أمر خال من التعقيد

ّحقيقة األمر أنه هناك عددا كبيرا من القوانين المختلفة التي تطبق في هذه المنطقة  ً ً
ِفمثال، في اليمن يمكن إصدار الحكم باإلعدام لـ). العالم العربي( ً نوعا من 380ً

.  في هذا اإلستحصال على أسرار عسكرية أو أسرار أمنيةالجرائم المختلفة بما
ًوبالطبع، فهناك أيضا أنظمة ديكتاتورية تستخدم عقوبة اإلعدام للتخلص من 

ُواقع الحال هو أن الشريعة ال تستخدم فقط لتبرير اإلنتقام، بل . خصومها السياسيين
  . ًوشكرا لكم. إن األنظمة الديكتاتورية تستخدمها إلخفاء جرائمها السياسية

  : [MFR]ِالسيد دلفوي،   
 أن أعتقد أن بإمكانكم. حبذا لو ننتقل اآلن لمناقشة القرار النهائي. والشكر لك

ًتجدوا جوابا في الفقرة الرابعة تضيء على أهمية وسيط الجمهورية والمحقق في 
ّشكاوى حقوق اإلنسان، وهدف هذا اإلعالن هو أن نسلط الضوء أكثر على الدور 

فهم ضامنو حريات اإلنسان، . ي يلعبه المحققون في شكاوى حقوق اإلنسانالذ



وهذا يهدف الى خلق وتعزيز المؤسسات التي . وبالطبع فإن علينا أن نؤسس لحوار
  . أمامكم اإلعالن وأمامكم األهداف التي عنها تعبرون. ُتعنى بحقوق اإلنسان

  
  : نسان، إيرلنداّالسيدة إميلي أورايلي، محققة في شكاوى حقوق اإل  

ِ سيد دلفوي الستضافتكم وتنظيمكم هذا المؤتمر الذي أجده في غاية مأشكرك
وفي الكثير من المؤتمرات التي أذهب إليها على الصعيد األوروبي، مع . الروعة

زمالء لي من المحققين في شكاوى حقوق اإلنسان في أوروبا، نميل الى الشعور 
لذا، فإنه من الروعة أن تسنح . وله أو نفعله أو نعتقدهباإلطمئنان ذاته في تقييم ما نق

ًوقد أسعدني كثيرا أن . لي الفرصة ألصغي الى آراء أخرى من مختلف الثقافات
وأعتقد أنه ستزداد الفائدة لو استمعنا . أعرف أنكم تنوون اإلستمرار في هذه المبادرة

ّلقد تركز معظم . ن العربيةاء، وبخاصة النساء من البلداالى المزيد من زميالتنا النس
. األنثويةوعلى المساواة أو عدم المساواة ) النوع الجنسي(الحديث اليوم على الجندر 

تعلق بصدام الثقافات تإن الكثير من المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم 
لذا، فأنا أعتقد أن مبادرات كهذه حيث نجتمع ونتخاطب ونبدأ بفهم . والحضارات
لكنني أرغب في أن أشدد عل أهمية أن نستمع . ًضا هي في غاية األهميةبعضنا بع

وأريد أن أؤكد بأن مكتبي وبالتأكيد مكاتب .  بيننااألنثويةالى المزيد من األصوات 
  . ًوشكرا لكم. ين، ستسعد بالمساعدة في هذا الشأنزمالئنا اآلخر

    
  

  : ان، هولندادي ستيهوفر، نائب محقق في شكاوى حقوق اإلنساالسيدة 
ِشكرا جزيال لك، سيد دلفوي ً ّكذلك أود أن أشكر جميع المنظمين لهذا الحدث . ً

ًلقد تعلمت شيئا اليوم. الهام . ّ يتعلق بالتعامل مع الشكاوى الفرديةيإن عملي اليوم. ّ
وهذا يعني تلبية حاجات أولئك األشخاص الذين يحضرون الى مكتب المحقق في 

ما تأثير الكالم : والسؤال هو. الحكومةن لديهم مشكلة مع شكاوى حقوق اإلنسان أل
ًعن حقوق اإلنسان على األفراد؟ لقد تعلمت شيئا في هذا المجال من زميلي من  ُ ّ

كيف يمكنني أن أشرح لعائلة شخص وقع ضحية لجريمة قتل، :"فقد تساءل. السعودية



 ال أعرف الكثير ًأنا شخصيا" أنه محظور الحكم بعقوبة اإلعدام في هذه الجريمة؟
بأية حال، . عن عقوبة اإلعدام ألن هذه العقوبة ُألغيت في وطني حتى قبل مولدي

ُفإنني كمحققة في شكاوى حقوق اإلنسان قد تعلمت الكثير حول الحوار، الحوار بين  ّ
وأعرف من خبرتي . ّالمواطنين وبين المحقق والحوار ما بين المواطنين وبين الحكومة

ّذين يدعون للتحدث مع الحكومة حول مسائل حقوق اإلنسان أن األشخاص ال َْ ُ
لقد . ًبالطريقة التي وصفها زميلنا من السعودية يستفيدون كثيرا من هذه المحادثة

ّتعلمنا من التعامل مع حاالت فردية أن تحقيق هذا الحوار هو أول وأهم خطوة باتجاه 
 في – مع قضايا حقوق اإلنسانآمل أننا مع نمو خبراتنا في التعامل . حل المشكلة

 سنتعلم المزيد عن أهمية الحوار، وعن مدى صعوبته وعن الس–ًداننا جميعا بل بل ّ
  . ًوشكرا لكم. األكثر فعالية لتحقيقه

  
  : السيد فالديمير لوكن، محقق في شكاوى حقوق اإلنسان، اإلتحاد الروسي  

إن . المؤتمر الغني والهام، اسمحوا لي أن ُأبدي إمتناني لدعوتي الى هذا ًأوال
ًهذا المؤتمر والى حد ما ليس قريبا جدا من واقع الحياة الروسية اليومية ً إنه يدور . ٍ

أكثر حول التجربتين األوروبية والعربية في مجال نشاطات حقوق اإلنسان 
بأية حال، فإن بإمكاني أن أربط ما يناقش هنا اليوم بالتجربة الروسية . وتشريعاتها

فالواقع أن روسيا تحتضن مجموعتين . تناقض مجموعتين مختلفتين من القيمبمعنى 
ومن جهة أخرى، نرى . ًفمن جهة، نرى قيما أوروبية حديثة. منفصلتين من القيم

ّوانه لمن الصعوبة أن أتمكن من أن أشرح لكم بالتفصيل . مجموعة من القيم التقليدية ٕ
بأية حال، أريد أن . مجموعتين من القيمتجربتنا في التعامل كوسطاء ما بين هاتين ال

ِعن رغبتنا في التعاون النشط مع زمالئنا العرب والخوض معهم في نشاطات أعبر 
وكما تعرفون فإن الشريعة اإلسالمية ليست . مشتركة كما نفعل مع زمالئنا األوروبيين

نا ولدينا بعض التجارب المؤسفة والمؤلمة التي نشأت عن عجز. غريبة على روسيا
واآلن أرغب في أن . عن التوسط ما بين هاتين المجموعتين من مناهج العيش

فعندما دخلنا المجلس األوروبي، . ًأتحدث قليال في موضوع عقوبة اإلعدام في روسيا
. ًقمنا بالمصادقة على المعاهدة األوروبية وفرضنا تعليقا على تنفيذ عقوبة اإلعدام



ة، فإننا لم نصادق على البروتوكول السادس الذي يتعلق لكننا برغم أننا وقعنا اإلتفاقي
ونحن لم نصادق على هذا البروتوكول ألن الرأي العام . مباشرة بإلغاء هذه العقوبة

ًكان معارضا للفكرة ًمستوى عال جدا من الجريمة، والقسم األكبر ن لدينا في روسيا إ. ِ ٍ
لكن . وضوع عقوبة اإلعداممن شعبنا معارض بحزم لفكرة إتخاذ قرار نهائي حول م

 أهمية أن نعالج هذا تدركّوفي نفس الوقت هناك الكثير من القوى المتنورة في بلدنا 
.  في بلدنا يوفر الفرصة لهذا األمر1993ولحسن الحظ فإن دستور سنة . الموضوع

ّإذ وبحسب الدستور، فإن اإلتفاقيات التي تقرها روسيا لها األسبقية على القانون 
ّفإذا كان قانون محلي ما يتناقض مع القانون الدولي، فإن األخير يسود . الوطني

ّولهذا قامت محكمتنا الدستورية مؤخرا بمناقشة الموضوع وأقرت بأنه حتى بدون . عليه ً
توكول السادس حول عقوبة اإلعدام، فليس لدى روسيا أي مصادقة روسيا على البرو

ْن روسيا قد وقعت وهذا أل. حق شرعي في تنفيذ هذه العقوبة ّ وان كانت لم تقر –ّ ٕ– 
وبحسب إتفاقيات فيينا حول المعاهدات الدولية، فإن هذه الدول . البروتوكول السادس

ّالتي وقعت إتفاقية دولية لكنها لم تقرها بعد، تظل ملزمة بشروطها حتى تقرها ّّ وفقط . ّ
ام، وذلك بحسب نتيجة ًبعد هذا اإلقرار تكون الدولة حرة في اإللتزام أو عدم اإللتز

ًنحن إذا وبهذه الطريقة حللنا المشكلة عمليا ونقضنا عقوبة اإلعدام. التصويت وهذا . ً
مثال حول كيف يمكنك إيجاد أسس شرعية لحل مسائل هامة، حتى لو كان الرأي 

هذه الطريقة مع المسائل األخرى وأعتقد أننا يجب أن نحاول . ًمعارضاالعام 
ي نواجهها في المناطق الجنوبية من روسيا حيث يلتزم السكان المماثلة، كذلك الت

ًببعض القيم التقليدية التي غالبا ما تناقض القيم الدستورية، ولكن لنفعل هذا مع إبداء 
  . ًوشكرا لكم. اإلحترام لكل القيم

  
  : [MFR]ِالسيد دلفوي   

ّي أن يوزعوا مسودة اإلعالن،ِدِأرغب من مساع. ًشكرا لمساهمتك ّ  وسنقرأها 
  ). البريطانية(واآلن، أعطي الكالم لممثلنا في المملكة المتحدة . ًمعا
  

    



السيد أوبريان، مستشار السياسة وحقوق اإلنسان، الوسيط البرلماني، 
  : المملكة المتحدة

أتحدث بالنيابة عن الوسيط البرلماني، الذي هو في الواقع السيدة آن أبراهام 
السيدة إيميلي أورايلي، محققة في شكاوى حقوق [ميلي والتي استوعبت مداخلة إي

ة آن أبراهام تتمنى لو كانت  بأن السيدمتأكدًوالتي أدعمها كثيرا وأنا ] اإلنسان، إيرلندا
إنني بالتأكيد أدعم تشجيع إيميلي ألولئك السيدات الممثالت بيننا . هنا لتتكلم بنفسها

. ًر أكثر إكتماال في الفعاليات المقبلةواللواتي أثق أنهن إنما يطمحن الى لعب دو
إن ما أثار . ًيهمني أن أوضح رأيي في ما يتعلق بالعرض الغني جدا للميثاق العربي

 هو أن –ية األوروبية لحقوق اإلنسان  وعلى سبيل المقارنة مع اإلتفاق–إعجابي 
ًالميثاق العربي يغطي ما أعتبره حقوقا إجتماعية كما يغطي حقوقا مدنية ب شكل جيد ً
ومع أن . ّيشمل الضمان اإلجتماعي والرعاية الصحية، والمسكن وحقوق المعوقين

بعض أكثر المسائل جدلية مثل عقوبة اإلعدام، فقد على ) ّوبحق(النقاش يتركز اليوم 
ّاألهمية أيضا وقد توحد تجارب ّتبدى لي أن هناك مسألة أخرى قد تكون عظيمة  ً

ًالوسطاء شرقا وغربا أال وهي ٍ إعطاء زخم مواز لمناقشة الدور الذي يستطيع أن يلعبه ً
أعتقد أن الدور الذي تلعبه الحقوق . الوسيط في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان

. اإلجتماعية في أوروبا وبالتأكيد في المملكة المتحدة، هو دور في غاية األهمية
يجاد ذلك النوع من ًهو دليل قوي جدا على إمكان إ) العربي(وأعتقد أن هذا الميثاق 

ُرغبت فقط في أن ). اإلجتماعية والمدنية(القانون الذي يجمع النوعين من الحقوق 
  . ًوشكرا لكم). العربي(لي بهذه المالحظة وأن ُأثني على محضري الميثاق دأ
  

  : [MFR]ِالسيد دلفوي   
ًشكرا جزيال لمشاركتك   وعن ًإننا في الواقع نتكلم كثيرا عن حقوق اإلنسان . ً

لكننا قلما نتكلم عن غياب احترام حقوق اإلنسان في النظام . مخالفة حرياته
ًوقد ذكر السيد ديكو ذلك أيضا في مداخلته حول النقابات العمالية . اإلقتصادي

  . والقضايا اإلقتصادية
  



  : السيد شاباني فاروق، تونس  
لدور أرغب في إقتراح تعديل بسيط على نص القرار ليضيء على ا. ًشكرا

وأرغب بالتحديد أن . الهام الذي يلعبه وسطاء الجمهورية في حماية حقوق اإلنسان
ُتضاف مادة تسمح للوسطاء بأن يدلوا بتوصياتهم إذا ظهر تنافر بين القانون الوطني 

. حقوق اإلنسانلحول حقوق اإلنسان وبين القانون الدولي، وبخاصة الميثاق العربي 
ًمنا مؤخرا بمشروع يهدف الى نقض قانون الجنسية في وعلى سبيل المثال، فقد تقد

هذا . ُسبيل إعطاء المرأة التونسية حق منح جنسيتها ألطفالها إذا ولدوا خارج الوطن
وقد ساعد هذا النقض الذي قدمه الوسيط . ًالحق كان في األصل حكرا على الرجال

ًال للقانون الجنائي بل زمن يسير تعديكذلك، فقد اقترحنا ق. في مناهضة ذلك التمييز
ًإن للوسطاء دورا كبيرا . ، يهدف الى مكافحة الفساد داخل بلدنا1905من العام  ً

لممارسته في سبيل رفع درجة الوعي لدى المواطنين، خاصة في ما يتعلق بمسألة 
وفي تونس، لدينا محاكم لمشاكل العائالت، وسيكون لدينا في غضون . حقوق المرأة

دمة، وسطاء بين العائالت سيكون دورهم رفع درجة الوعي السنوات الخمس القا
وتشجيعهن . والهدف هو مساعدة النساء على زيادة وعيهن بحقوقهن. بحقوق المرأة

على المشاركة في عملية إتخاذ القرار في مختلف المجاالت ولتحقيق درجة أفضل 
  . من اندماجهن في النظام

  
  ]: السيد هيرزوغ، أسبانيا[السيد إنريكي موخيكا هيرزوغ، أسبانيا   

لدينا في اسبانيا مقاربة تكاملية . ًشكرا حضرة الرئيس لدعوتي الى هذا المؤتمر
ولذا يتوجب على . نعتقد أن جميع مسائل حقوق اإلنسان مترابطة. لحقوق اإلنسان

وأقدم .  في تعزيز وحماية حقوق اإلنسانبفعاليةجميع قطاعات المجتمع أن تشترك 
خص عقوبة اإلعدام، فإن في ما ي. الحظات حول الوضع في بلديلكم بعض الم

. اسبانيا خطت خطوات رئيسية الى األمام وذلك في أعقاب فترة طويلة من المناقشات
ًواليوم تعتبر عقوبة اإلعدام ملغاة وحتى السجن المؤبد أضحى مختلفا اليوم، برغم 

ا في هذا اإلختطاف واقع أن اسبانيا تعاني من اإلرهاب ومن جرائم أخرى بم
، فإن )اإلنتماء الجنسي(ّأما من ناحية التمييز الجندري . والمالحقة الجنسية المزعجة



ّتشريعنا يحبذ النساء، وأعتقد إنه يمكننا هنا أن نتكلم عن التمييز اإليجابي لمصلحة 
بالطبع، فإن العنف المنزلي يحدث وهناك حاالت لألسف دفعت النساء فيها . المرأة
ًلكننا نرى أيضا إنخفاضا متواصال في عدد النساء اللواتي . ًهن ثمنا أو نتيجة لهحيات ً ً

أما في . ًكذلك فإن الرأي العام أصبح أكثر وعيا بهذه المشكلة. يقضين كضحايا له
ّما يتعلق بحرية التعبير، فإننا حتى عندما ال نرخص في بعض الحاالت لبعض 

.  ما نستطيع من التسامح تجاه جميع اآلراءالتظاهرات، فإننا نحاول أن نظهر قدر
ًإذا، أنا أعتقد عموما بأن . والناس بدورهم يعون الحاجة الهامة إلطالق حرية التعبير ً

  . ًوشكرا لكم. حرية التعبير مصانة في اسبانيا
  

  : [MFR]ِالسيد دلفوي   
 وأود هنا أن أشكر. نصل اآلن الى القسم األخير من هذا المؤتمر. ًشكرا لك

ن أشكر السيد ًأود أيضا أ. ّالمترجمين وفريق جامعة جونز هوبكنز وجامعة أساس
عندما . ي من األمم المتحدة والسيد جيغر من المجلس األوروبي لمشاركتهمّنماجاز

قمنا بتنظيم هذا المؤتمر، كنا واعين ألهمية حقوق اإلنسان وللحاجة الى تعزيز 
لكننا لم نكن نعلم كيف ستكون المقاربة ). أنهابش(الحوار بين العالم العربي وأوروبا 

ين ومن الواضح اآلن أن جميع المراقب. هنا وما إذا كان هذا المؤتمر سيثير اإلهتمام
. ُوالمشاركين قد دهشوا لمستوى الصراحة والمصداقية اللتين لمسناهما هنا اليوم

نقوم بتنفيذ بالطبع، فإنه يجب علينا نحن الوسطاء أن نكون دبلوماسيين عندما 
لكن وبرغم أننا ال نمتلك إجابات لكل المشاكل، فعلينا أن نواصل النشاط . مهامنا

إن األوضاع التي نواجهها قد تختلف بين . إليجاد حلول منطقية للمشاكل القائمة بيننا
علينا أن نواصل حواراتنا حول القانون الديني في مقابل القانون مكان وآخر، لكن 
وحول حقوق المرأة، وحقوق األطفال ودور اإلعالم، ترام األقليات، المدني، وحول اح

ولهذا . إن الحوار ضروري لتحريك األمور. وحول الطبيعة العفوية للسلطة وما شابه
قمنا بوضع مسودة هذا القرار للتأكيد على عزمنا على متابعة هذا الحوار الحيوي 

 أتلقى أي إقتراحات تودون اإلدالء ّسأقوم اآلن بتالوة اإلعالن ويسرني أن. ّوالبناء
  . بها



  ]. 1أنظر الملحق [
  
  
  
  

  : السيد الحسامي، سوريا  
إقتراحي الوحيد هو أن .  ال مشكلة فيه،ّهذا نص رائع. ًشكرا سيدي الرئيس

ّتتضمن الفقرة الخامسة في الصفحة األولى حيث نؤكد على مبادئ باريس، أن 
 حقوق اإلنسان لكي نؤكد على حضور ّتتضمن إشارة الى الميثاق العربي حول

 من سيتولى إنشاء منتدى دائم ،كذلك، أتساءل. ين هنا اليومتّالمجموعتين الممثل
  . ً وشكرا لكم؟ّوتحقيق المبادرات األخرى المبينة في اإلعالن

    
  : [MFR]ِالسيد دلفوي 

 المشاركين في هذا المؤتمر في ما يخص الميثاق العربي، أعتقد أن جميع
. ٕواقتراحك بتضمين تأكيد إضافي على الميثاق هو إقتراح جيد. ون على أهميتهمتفق

لكن أقترح عدم تضمينه في فقرة مبادئ باريس حيث يمكننا هناك أن نشرح ما هي 
أما بالنسبة . في فقرة أخرى) الى الميثاق العربي(ٕوانما نضمن اإلشارة . مبادئ باريس

المبادرات المقترحة، فأعتقد أن المهم هو أن للمسألة الثانية حول من سيتولى تحقيق 
ًنتفق جميعنا على أننا نريد شيئا عمليا فعال وأن هناك رغبة مشتركة في أن نبدأ  ً ً

  . العمل
  

  :ّالسيدة الشجني، جامعة الدول العربية  
نسبة الى النقطة بال. ّلدي بعض التعديالت التي أقترح إجراؤها على اإلعالن

ُضل أن نقول أن الدليل سيوفر إقتراحات حول سبل مراجعة ، أعتقد أنه من األف3
ًالتشريع الوطني القائم في البالد العربية بدال من القول أن الدليل سيتضمن تفسيرا  ًّ

، 5كذلك، فبالنسبة الى النقطة . في الميثاق العربي) النصوص(الشروط لمختلف 



 بية واإلعالنات المتعلقةالسطر الرابع، أقترح أن تؤخذ باإلعتبار خطط العمل العر
  . ًوشكرا. ّبحقوق اإلنسان والتي تبنتها جامعة الدول العربية

  
  
  

مؤسسة اإلدارة الوطنية، وزارة التطوير  (الحوكمةغادة موسى، مديرة مركز   
  : ، مصر)اإلداري

ًشكرا إلعطائك لي فرصة الكالم وشكرا لهذا اإلعالن ّلكنني آمل أن تمثل . ً
أعتقد أن علينا أن . ً جميع المشاركين وليس قسما منهم فقطاتهذه المسودة مساهم

كذلك، وبما أن هناك دراسات كثيرة .  لنشرح كيف سننظم المنتدى2 و1ّنوسع البندين 
 من أوروبا والعالم العربي حول تعزيز الحوار بين العالمين العربي أجريت في كل

ّوزع ُلت) CD(قرص مدمج ُوالغربي، فإنني أقترح أن تجمع كل هذه الدراسات في 
ُنسخه على جميع المشاركين في سبيل دفع حوارنا الى األمام َ َ   . ًوشكرا. ِ

  
  : السيد عراقي، المغرب  

ء في اإلعالن على الدور الذي يلعبه أعتقد أن من األفضل أن نضي
إذ أنه من المهم أن نحصل على دعم . الوسطاء في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

وكما تعرفون، فإن هدف الوسيط هو أن يعزز الحوار بين . ليةالمؤسسات الدو
 وعلينا أن نحاول تحفيز الدول العربية التي ليس فيها وسيط على. األنظمة المختلفة

ًشكرا جزيال إلدارتكم الممتازة للمؤتمر. ّ تؤسس لهذا الموقعأن ً .  
  

  : ن، السويدِالسيد ميل  
ًذا اإلعالن يدعونا جميعا الحاضرين أفهم أن ه. ّلدي بعض التعليقات البسيطة

ًاليوم لكي نكافح أوال في سبيل إنشاء منتدى دائمهنا  أما مسألة ما إذا كنا سننجح . ً
ًثانيا، يدعونا اإلعالن . في هذا أم ال وكيف سننجح، فهذا أمر نتركه للمستقبل ليبينه

تقترحها الفقرات ًجميعا الحاضرين هنا اليوم الى دعم منتديات العمل األخرى التي 



ّوهذه ليست بالضرورة مهمة للمنتدى فور نشوئه؛ ألنه بإمكاننا نحن أن نبدأ . التالية َ َ
ًأما في ما يخص النص فأرغب أوال في أن . بتنفيذ البنود األخرى حتى بدون المنتدى ّ ّ

 تأويل"ًبدال من " تحسين التشريع"ّأدعم التعديل المقترح للنقطة الثالثة وأن نتحدث عن 
ّثانيا، حبذا لو أننا . ّوأرى أن هذا اقتراح مبرر." ّالنصوص المحددة في الميثاق العربي ً

ّنركز على المسائل التي نجد أنفسنا في وضع يمكننا من القيام  ٍبعمل ما في شأنها .
ّوأخيرا، ففي ما يتعلق بتشجيع األبحاث، أقترح أن نل أعتقد . ي هذه الفقرة بالكاملغً

ًى تجربة منظمتي، أنه من الصعب جدا أن تتخذ إجراءا ما، عندما تكون وباالستناد ال ًّ ّ
ّمعتمدا على بحث قام به باحثون مستقلون ً .  

  
  : [MFR]ِالسيد دلفوي   

حال، أعتقد أنه من بأية . يمكننا فتح النقاش حول هذه المسألة. ًشكرا لك
مسائل ناقشناها اليوم ً مثال حول ،ّ أن نشجع قيام الحوار– وبرغم الصعوبات –المهم 

 قومي وبين – تأسيس محكمة عربية، ومثل العالقة بين التشريع الفوق مثل إمكانية
إن جامعة جونز . ّالقانون المحلي، ومثل دور المجتمع المدني في هذا المجال

هوبكنز لديها مجموعة كاملة من المساهمات التي يمكن أن تقدمها لنا في هذا 
 فإنني أميل الى إبقاء الفقرة السادسة، مع التنويه بأن ال لذا،. المجال من البحث

  . ٌإعالن كامل
  
  

  : السيد المري، قطر  
. ّأرغب في أن أعبر عن إعجابي بقيمة هذه الجهود. ًشكرا سيدي الرئيس

ًأوال، ربما يمكننا أن ندمج الفقرتين األولى . وأرغب في أن أدلي ببعض التعليقات
.  أن كالهما يهدفان الى تعزيز الحوار العميق بين المنطقتينًوالثانية معا حيث يبدو

لكن . أوافق على أننا نحتاج الى تشجيع البحث. Gأما اإلقتراح الثاني فيتعلق بالفقرة 
ّعلينا أيضا أن نشجع تعميم نتائج هذه األبحاث ّواال بقيت الدراسات مقصورة على . ً ٕ

  . ًوشكرا لكم. مجموعة من الخبراء



  
  : [MFR]لفوي ِالسيد د  

  . أنا موافق. ّبإمكاننا أن نشجع البحث وتعميم نتائجه:  بلى
  

    
  

  ]: السيدة دي بروكر، بلجيكا[السيدة كاترين دي بروكر، وسيط فدرالي، بلجيكا 
ًإن تشجيع األبحاث ليس جزءا من مهمة . ًشكرا سيدي إلعطائي فرصة الكالم

فإذا كنا سنبقي . 6ًا مشكلة مع الفقرة لذا، فإن لدينا أيض. وسيط الجمهورية األوروبي
وأقول  ."قيم ومعتقد القانون اإلسالمي" إبدال اإلشارة الى على هكذا فقرة، فإنني أقترح

ّلزمالئي العرب أننا عندما تبنينا ميثاق الحقوق األساسية لإلتحاد األوروبي، ناقشنا ما 
ّبعد نقاشات مطولة، قررنا و. ّ المقدمة إشارة الى القيم المسيحية فيّإذا كنا سنضمن

. لإلتحاد األوروبيّمن في  الميثاق إشارة فقط الى التراث األخالقي والروحي أن نض
ّوأعتقد أننا بنفس الروحية علينا أن نستعيض في الفقرة السادسة عن اإلشارة الى 

  . ًوشكرا." التراث األخالقي والروحي للعالم اإلسالمي"القانون اإلسالمي بإشارة الى 
  

    
  

  : [MFR]ِالسيد دلفوي 
لكنني . أعتقد أن السيد مطر يستطيع أن يشرح لنا هذه النقطة بتفصيل أكبر

 – وعلى نقيض أوروبا –أرغب فقط في اإلشارة الى أن هناك في العالم العربي 
وهذا أمر .  التشريعات المختلفة وخاصة في ما يتعلق بالوضع الشخصي منًمزيجا

ّإن السلطات الروحية والزمنية في أوروبا منفصلتان . نيجب أن يوضع في الحسبا
قانون الدولة : أما العالم العربي فهو محكوم لكال القانونين. ًما بعضاعن بعضه

ّولربما ترتب علينا أن نستفسر زمالءنا العرب كيف يمكن ضمان . والقانون الديني
ذا أمر ال يمكننا وه. إحترام حقوق اإلنسان في ظل هذا النظام التشريعي المزدوج



كذلك، فإن مفهوم العالمية . تجاهله عندما نناقش حقوق اإلنسان في العالم العربي
وذلك بسبب الخصوصيات . ًيبدو أكثر تعقيدا في العالم العربي مما هو في أوروبا

وأما بالنسبة الى . البحث مسألة هامة) إجراء(ولهذا نعتبر . الثقافية للعالم العربي
تمثلة باإللتزام في البحث، فإن هذا اإلعالن لن يلزم مؤسساتنا بإجراء الصعوبات الم

ّالمؤسسات األكاديمية مثل جامعة أساس ٕاألبحاث وانما فقط بدعم شراكة نشطة مع 
ًففي فرنسا مثال، نبني شراكات مع العديد من . وجامعة جونز هوبكنز وغيرهما

ّبة متعددة األنظمة لعملنا وتأخذ المؤسسات األكاديمية التي تساعدنا على تحقيق مقار
لكننا . في اإلعتبار المظاهر األخالقية واإلقتصادية والمالية والسياسية لحقوق اإلنسان

ّبأية حال نتفهم تحفظاتكم، وعلينا أن نتابع مناقشاتنا حول هذه المسألة ّ .  
    

  : السيد موخيكا هيرزوغ، أسبانيا
ًأقترح أن نجري تعديال بسيطا على الفقر ، فنحذف من النسخة اإلنكليزية 6ة ً

ّوبهذه الطريقة نتجنب ." قيم القانون اإلسالمي".... ونترك فقط " معتقدات"كلمة 
  . ًوشكرا. الدخول في جدل ديني شائك

  
  : القاضي أحمد، السودان

إن مسائل عالمية ونسبية . أعتقد أنه من المبكر اإلتفاق على إعالن مشترك
ً هذا المنتدى كان ناجحا جدا في ّوأعتقد أن. ّيوية ومعقدةحقوق اإلنسان هي مسائل ح ً

ًجمع الكثيرين منا واعطائهم الفرصة لإلستماع الى آراء كثيرة جدا لكن سيكون من . ٕ
ّالمبكر جدا اإلتفاق على إعالن ما، إذا ما اعتبرنا أن معظم الدول العربية لم توقع  ٍ ً

ً علينا أوال أن نجري مناقشات ّد أنوأعتق. بعد على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
عندئذ سنكون في .  وأن ندعو مؤسسات أخرى للمشاركة في هذا النقاشًأكثر عمقا

ًوضع يخولنا إصدار قرار يكون ملزما لجميع الدول   . ًوشكرا. ّ
  

  : [MFR]ِالسيد دلفوي 



ّوبوسعنا أن نعبر عن هذا . ّإن الهدف ببساطة هو أن نتابع تقدم هذا المنتدى
هذا كل ما في ." إن جميع المشاركين يرغبون في متابعة هذا الحوار:"ةجملة واحدب

  . األمر
  

    
  

  : السيد زاالني، اللجنة العربية لحقوق اإلنسان
ّلدي أوال إستفسار حول وضع مسودة الكتيب البرلماني ونشره. ًشكرا ً ال أدري . ّ

بالنسبة الى الدور كذلك، ف. من الذي تسلم مهمة وضع مسودة هذا الدليل ونشره
ّالمحتمل لجميعة حقوق اإلنسان في تفسير الميثاق، أعتقد أن علينا أن نسأل أنفسنا 

هل لدينا الحق في تفسير الميثاق أم هل هذه مهمة رؤساء الدول في : "السؤال التالي
فإذا كان لدينا دليل حول الميثاق . في رأيي، إننا نتجاوز مهمتنا" العالم العربي؟

وأعتقد أنه . لحقوق اإلنسان، فإن القسم الثاني من تلك الفقرة غير ضروريالعربي 
في ما ) من المسودة(بإمكننا أن نقتصر من اإلعالن على القسمين األول والثاني 

ًيتعلق بإنشاء منتدى دائم وكذلك القسم الخامس في ما يتعلق بالتربية ودعم مسألة 
   .إدخال حقوق اإلنسان في المناهج التربوية

  
  : (JHU)مطر، جامعة جونز هوبكنز . د  

ًفإذا عقدت منتدى أو فعالية ما . نحن بحاجة الى اإلستمرارية لضمان النجاح َ
َوتوقفت، فلن يحدث شيء بعد هذا إن اإلعالن . وهذه هي الفكرة من وراء اإلعالن. ّ

َومن خالل تعريفه ليس ملزما ادم من فأنا ق). حول بعض المسائل(وأنا أتفهم التوتر . ِ
ّوأنا ال أمثل دولة وبالتالي، فإن قيودي أقل. عن عالمكم عالم يختلف ّأنا أمثل . ّ

وبأية . جامعة وربما لهذا السبب أنا أكثر حرية في اإلقتراح من الكثير من زمالئنا هنا
 – وبشكل أساسي –نحن . ُحال، فإن اإلعالن ال يلزم الدولة العضو التي أنتمي إليها

ً نتحدث عن إقامة منتدى مشابه وفي – بشكل أساسي –ونحن . اثنتحدث عن األبح
فإذا اجتمعنا يوما ومن ثم غادرنا دون أن . اإلستمرارية هي سر النجاح. مكان مشابه ً



ًنصدر إلتزاما بأن نعقد ورش عمل أخرى أو أن نجري بحثا أو أن نكتب دليال، فال  ً ً
والى جانب هذا، أعتقد أن . ة عامةهذه مالحظ. أعتقد أننا نكون قد نجحنا في عملنا

ًإذ أن األهم هو أن نفكر معا بإنشاء . الشرط األول في اإلعالن هو في غاية األهمية ّ
وكيف سيكون المنتدى؟ ال . ُهل يلزمنا هذا النص بأن ننشئ منتدى؟ ال. منتدى
ًإن الكتيب البرلماني هو فكرة ال تلزم أحدا. نعرف ُ . لمانيينّكيف؟ هذا الكتيب هو للبر. ّ

عن أي برلمانيين نتكلم؟ هل نتكلم عن البرلمانيين العرب؟ هل نتكلم عن إتحاد 
ّإن إتحاد البرلمانيين هو في صلب فكرة إصدار كتيبات ! ًالبرلمانيين ؟ حسنا

ًاألول أن نصدر دليال للتفسير. أمامنا سبيالن ممكنان. للبرلمانيين : والسبيل الثاني. ُ
ّإننا نفكر بإصدار كتيب برلماني حول ! ًحسنا"نيين ونقول لهم نذهب الى إتحاد البرلما

ّال شيء مقرر بعد، لكن فكرة " هل تعجبكم الفكرة؟. الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
ًما هو هذا الدليل؟ إذا أردت مثال تحليل المادة . إصدار دليل هي فكرة جيدة برأيي

دة بكل اإلتفاقيات الدولية التي أحتاج أن أربط الما. السادسة حول عقوبة اإلعدام
ٕتتحدث عن عقوبة اإلعدام مثل إتفاقية الحريات السياسية والمدنية واعالن األمم 

ّومن ثم أقدم نماذج وأقول . المتحدة لشرعة الحقوق نعرض هنا وضع عقوبة اإلعدام "ّ
كثر وال حاجة أل." وهذا تعريف األمم المتحدة للجريمة األكثر خطورة. في بلدان العالم

ّفأنتم بهذا تقدمون معايير عالمية وتثقفون الجميع. من هذا وأنتم بهذا تقدمون نماذج . ّ
ثم إن هذه لن تكون وثيقة صادرة عن جامعة الدول . مقارنة مما سيساعد الجميع

وهذا هو . لكننا ندرس األمر. وأتساءل ثانية، هل علينا أن نفعل هذا؟ ال. العربية
مسألة القانون اإلسالمي مسألة . الذي نتدارسه هنا اليومٍالغرض من وراء إعالن ك

لكنني أؤكد أن الحقيقة في . فكلما ذكرنا كلمة اإلسالم، أثار األمر التساؤالت. شائكة
فعندما تتحدث عن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، ال تستطيع أن . غاية البساطة

 كل البالد العربية يرتكز فكل تشريع وطني في. تفعل هذا دون الرجوع الى اإلسالم
ّفلن تستطيع أن تغير القانون الوطني إال من . الى قوانين اإلسالم بشكل أو بآخر

ّفكيف تتدبر األمر؟ من خالل . خالل تعاطيك مع مسائل القانون اإلسالمي
ّولن نستطيع أن نلغي أو نقيد هذه . لقد تحدثنا عن عقوبة اإلعدام اليوم. األبحاث

الم اإلسالمي أو العالم العربي إال من خالل تعاطينا مع مسائل العقوبة في الع



فإذا كانت هناك مؤسسة أكاديمية ترغب . ّالفكرة هنا هي أن نشجع البحث. اإلسالم
ّفي أن تجري أبحاثا في مسألة عقوبة اإلعدام، ومن ثم تعقد ورشة عمل حول عقوبة  ً

إن أي تغيير ال يمكن . يدةًاإلعدام بناءا على تلك األبحاث فستكون هذه فكرة ج
إحداثه في العالم العربي أو العالم اإلسالمي إال من خالل النظر في مفاهيم القانون 

  . ًاإلسالمي ألن اإلسالم غالبا ما يكون مصدر التشريع
  

ُالسيدة جوانا هواري برغلي، مديرة مركز الوساطة في جامعة سان جوزيف،   
  ]: ُالسيدة برغلي، لبنان[ لبنان 

أود أن ألفت انتباهك الى أنه لدينا . بالنسبة لما قلته للتو. ًكرا لك سيد مطرش
وهذا .  طائفة دينية، حيث يتساوى عدد المسلمين مع عدد المسيحيين18في لبنان 

أمر من المهم تذكره لكنني أجد أن . ّأنا أحبذ مسألة األبحاث وتعزيز حقوق اإلنسان. ٌ
 أن ندرب عناصر – كما أعتقد –نما علينا هناك مادة حول تدريب القضاة بي

في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، حيث أن هؤالء هم ) عاملين(
) اإلعالن(أعتقد أن هذا أمر يجب أن نضمنه . األشخاص المتوفرين على األرض

  . ًوشكرا. ّونشجع عليه
  

  : مطر. د  
لكن المسائل . ة األخرىالميثاق يذكر اإلسالم كما يذكر األديان السماوي

. ّوبأية حال، فإننا سنتبع نص الميثاق العربي. الشائكة تتعلق بالقانون اإلسالمي
ًلقد كان هذا اقتراحا جيدا". األديان األخرى"وسنقول " القانون اإلسالمي"وسنقول  ً .  

  
    

  
  : ِالسيد ميلن، السويد

ّأشعر وكأن هناك شعورا عاما بالتحفظ في ما يخص بع  ً إنني . ض المسائلًّ
ًوأفهم أيضا . ًأفهم تماما مشاكل لجنة الميثاق العربي في ما يخص تفسير الميثاق



الدكتور مطر عندما يقول أنه إذا أردت مناقشة حقوق اإلنسان في العالم العربي، 
ّلكن نص الفقرة . عليك أن تتعامل مع مسألة القانون اإلسالمي والتقاليد اإلسالمية

ًوأنا أجد هذا أمرا . يم حقوق اإلنسان والقانون اإلسالمي متناقضانيوحي وكأن مفاه
ًأفهم جيدا أن علينا أن ال نتعمق كثيرا في مناقشة هذا األمر. ًشائكا وأنا أثني بالطبع . ًّ

ّبالنسبة لي، أقترح أن نبسط األمور . ّعلى المنظمين لوضعهم مسودة هذا اإلعالن
ودة اإلعالن، في ما يخص النية على إنشاء ونتفق على الفقرتين األولتين من مس

منتدى دائم لمتابعة هذا الحوار بين البلدان األوروبية والبلدان العربية في إطار حقوق 
ّإن محاولة التأسيس لإلستمرارية في هذا الحوار المثمر تمثل بحد ذاتها . اإلنسان

ًطموحا كبيرا ً .  
  

  : السيد ابراهيم، ليبيا  
ّلكن لدي بعض التحفظات.  إنني أدعم إقتراحاتك.ًشكرا سيدي الرئيس هل . ّ

ًإعالنا أم يكون قرارا؟ وهذا امر هام حيث أن موقفنا قد ) ما نعمل عليه(سيكون  ً
هل نعني بمناقشاتنا الشريعة أم . وهناك أمور أخرى. يختلف بحسب هذا التصنيف

نشير " اإلسالم"ير إذ أننا بتعب. نعني القانون اإلسالمي؟ حيث أن المفهومين مختلفان
ًوأخيرا، فإن العقود الدولية يجب أن . واإلسالم هو آخرهم. الى كل الديانات التوحيدية

ّتكون عالمية وليست محددة لمنطقة دون أخرى كما ينبغي أن تعتمد الكرامة 
  . واإلنسانية

  
    

  
السيد [السيد جاري بيرجوال، مستشار قانوني، وسيط برلماني، فنلندا 

  ]: فنلندابيرجوال، 
ِأعتقد أننا جميعا إتفقنا أن هذه الوثيقة ليست ملزمة ال . لدي تعليقان! ًحسنا ُ ً

ًقانونيا وال سياسيا ًوهذا أمر يحرر لنا عددا من األهداف واألغراض الهامة جدا. ً ً ّ إذ . ٌ
ِيبدو أن جميع المشاركين متفقون على أن الفقرات التي تدرج األهداف المستقبلية لهذا  ّ



لذا، . إنما المشكلة تكمن في الصياغة. ِن هي في غاية األهمية وعظم الفائدةاإلعال
ِفإنني أدعم بالكامل زميلنا من السويد الذي اقترح أن نسقط الفقرات التي تبدو شائكة  ُ

ثم نتقدم في مسألة إنشاء المنتدى، مما سيشجع بدوره على تحقيق . بسبب الصياغة
  . ًوشكرا. ًالن مستقبالاألهداف األخرى المدرجة في اإلع

  
  

  : السيد الحسامي، سوريا  
إنني أتفق في الرأي مع زميلي من السويد وكل المندوبين . ًشكرا سيدي الرئيس

. أما بالنسبة للفقرة السادسة. الذين قالوا بأننا يجب أن نقتصر على الفقرتين األولتين
من معتقدات الدين ًفبإمكاننا أن نتحدث عن القيم والخصوصيات الثقافية بدال 

  . ّوبهذه الطريقة نضمن الكالم جميع المعتقدات وكذلك التقاليد. اإلسالمي
  

    
  

  : (MFR)ِالسيد دلفوي، 
أعتقد أن عالمنا اليوم يتميز بالتناقض، فنحن من . إقتربنا اآلن من الختام

ومن ناحية أخرى، فنحن أكثر . ًناحية، أكثر وأكثر قوة على مستوى الغنى الجماعي
ًولهذا فإن للوسطاء دورا هاما جدا ليلعبوه من خالل . ًضعفا على المستوى الفردي ً ً

ونحن فقط من . ّالتوسط ما بين المواطنين وبين السلطات الدينية واإلقتصادية والمالية
خالل الحوار الدائم مع هذه السلطات وكذلك مع مؤسساتنا في كل مكان، نستطيع أن 

لقد نجح مؤتمرنا اليوم في جمعنا كلنا ها . ية للقيام بمهامنانجد القوة والموارد الضرور
ونحن نريد أن نتابع هذا الحوار ونتابع مشاركة بعضنا . ًّوقد كان حوارنا غنيا. هنا

َأرغب في ان أشكركم كثيرا لمشاركتكم في هذا الحدث. ًبعضا في األفكار والتجارب ً .
) يوتوبيا(ًلقد كان برج إيفل حلما . وآمل أن تحتفظوا بذكريات جميلة عن هذا اللقاء

. والوسطاء بحكم تعريفهم، يستطيعون تحويل األحالم الى حقائق. وأصبح حقيقة



ًأشكركم كثيرا لألحالم التي تشاركنا فيها معا اليوم وللحقائق التي سنبنيها معا في  ً ً
  .المستقبل


