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ـــــدال   ٢٠١١أيار     /  مايو   ٢٦٨د      عـــــــ

 
 

 

 
 

ظمـة العربيـة   ، عقـدت المن "في جو من الحرية أفسح"تحت شعار       
 ١٦ إلـى   ١٤لحقوق اإلنسان جمعيتها العمومية الثامنة في الفترة من         

  .  بمقر األمانة العامة للمنظمة بالقاهرة٢٠١١نيسان /أبريل
  

   وانعقدت الجمعية العمومية في لحظة فارقـة تمـر بهـا المنطقـة             
العربية، وهي على مشارف مرحلة جديدة من التغيرات والتحوالت ذات        

ة الجذرية، نتيجة النجاح المذهل لثورتي تونس ومصر، وانفجار         الطبيع
  . مطالب الحرية والعدالة والكرامة في أكثر من نصف البلدان العربية

  
   ولقد جاءت هذه الثورات واالنتفاضات اإلصالحية ترجمـة عمليـة          
لألهداف التي عملت المنظمة على تحقيقها منذ تأسيـسها فـي العـام             

 مؤسسو المنظمة لعقد مؤتمرهم التاريخي لمناقشة       ، بعدما كافح  ١٩٨٣
ولم يجدوا مكاناً لمؤتمرهم تحت     " أزمة الديمقراطية في الوطن العربي    "

شمس األرض العربية الشاسعة، فعقدوا مؤتمرهم في بلدة ليماسول في         
قبرص، وانتهوا للحاجة لتأسيس منظمة تُعنى بحماية وتعزيز حقـوق          

  . اإلنسان في الوطن العربي
 

    ويشكل عقد االجتماع الدوري للجمعية العمومية الذي يجري كـل           
ثالث سنوات تأكيداً على منهج الحكم الديمقراطي الداخلي في المنظمة،          
وتختص الجمعية العمومية للمنظمة بمناقـشة أداء المنظمـة وخطـط         
عملها المستقبلية ما بين أدوار انعقاد الجمعية، وانتخاب مجلس أمناء          

 .وتحديد المهام واألهداف لدورة جديدة في عمر المنظمةالمنظمة 
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 واليتـه   في انتهاء    وعقد مجلس األمناء    
 – ٢٠٠٨( الختامي للدورة الفائتة االجتماع
م الخميس  في مقر المنظمة في يو    ) ٢٠١١

نيسان، وناقش المجلس   / أبريل ١٤الموافق  
باستفاضة التقريـرين األدبـي والمـالي       

 لعمل المنظمة في المرحلـة      ماومقترحاته
المقبلة، كما ناقش ترتيبات عقد الجمعيـة       
العمومية الثامنة واإلجـراءات المتخـذة      

  . والجوانب التنظيمية،للتمهيد لالجتماع
لبالغ للقمع    وقد أعرب المجلس عن قلقه ا

المنهجي ألنظمة الحكـم العربيـة ضـد        
أعضاء المنظمة وقيادييها، والذي شـمل      
فرض قيود أمنية وإدارية وإجرائية علـى       
سفر بعضهم للمشاركة في أعمال الجمعية      

  .العمومية
  

 
 

   والتئم اجتماع الجمعية العموميـة فـي       
ــق   ــة المواف ــوم الجمع ــباح ي  ١٥ص

 وافتتح أعمـال االجتمـاع      نيسان،/أبريل
رئيس مجلـس   " أمين مكي مدني  "الدكتور  

األمناء الذي وجه الشكر ألعضاء الجمعية      
على تمكنهم من الحضور وسط االنشغاالت 
العميقة للمؤسسات العـضوة بـالتطورات      

  .والوقائع المتسارعة في بلدانهم
" محـسن عـوض   "   كما أعرب األستاذ    

تقـديره  األمين العام للمنظمة عـن بـالغ        
الستجابة المؤسسات العضوة بالحـضور     
والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية في 
هذه المرحلة الدقيقة، ولألعـضاء الـذين       

  اء السفر، فضالً عن تحملهم ـ عناتحملو
  

  
  
  

ي ـة ف ـت السفر والمشارك  ـشخصياً لنفق 
أعمال الجمعية في ظل األزمة المالية التي   

  .تمر بها المنظمة
كـاظم  "انتخبت الجمعية الـدكتور        وقد  
عضو الجمعية وممثل منظمة حقوق " حبيب

لرئاسة ) ألمانيا(اإلنسان في الدول العربية     
 رطارق حيـد  "اجتماع الجمعية، والدكتور    

عضو الجمعية وممثل المركز   " عبد الشافي 
لتولي ) فلسطين(الفلسطيني لحقوق اإلنسان 
  .موقع مقرر اجتماع الجمعية

  
 

األمين " محسن عوض "   عرض األستاذ   
العام للمنظمة التقريـر األدبـي لمجلـس        

 – ٢٠٠٨(األمناء عـن فتـرة الواليـة        
: ، والذي تضمن في قـسمه األول    )٢٠١١

: أداء المنظمة لمهامها، وفي القسم الثـاني    
التطور التنظيمي للمنظمة، وفـي القـسم       

توصيات مجلـس األمنـاء إلـى       : الثالث
  . مهام عمل المرحلة المقبلةالجمعية بشأن

   عكس القسم األول جهود المنظمة فـي       
التفاعل مع مهامها في الدفاع عن حقـوق        
اإلنسان، بما يشمل جهود المنظمـة فـي        

  .التفاعل مع مناطق تراكم األزمات
   ومن ذلك، دعم قضايا حقوق الـشعب       

 ومواصلة المنظمة التأكيد على     ،الفلسطيني
مشروعة وغير قابلـة     ثابتة و  اًكونها حقوق 

للتصرف، والذي تناول التصدي لمحاوالت 
اختزال القضية في النـواحي اإلنـسانية،       
والمساهمة فـي الكـشف عـن جـرائم         
االحـتالل، والمطالبــة برفــع الحــصار  
المفروض على قطاع غزة، وكشف جرائم      
االستيطان المكثف وإجراءات تهويد القدس     

  ري اء الجدار العنصـالعربية المحتلة وبن
  

  
  
  

العازل وقضم األراضي العربية المحتلـة      
، والتأكيد على الحـصار     ١٩٦٧في العام   

الخانق المشابه المفروض علـى غالبيـة       
حتلـة والقـدس    الممناطق الضفة الغربية    

العربية المحتلة، والتعاون مع آليات األمم      
المتحدة لتعزيز دورها في مجـال حمايـة    

ظمة حقوق الشعب الفلسطيني، وجهود المن    
فــي دعــم مالحقــة مجرمــي الحــرب 
اإلسرائيليين، والدعوة المتواصـلة لرفـع      
وإنهاء الحصار، واإللحاح على ضـرورة      

  .دعم صمود المقدسيين
   وفي العراق، تابعت المنظمة جهودهـا      
في الكشف عن جرائم االحتالل األمريكي،    
والجرائم التي ترتكبها األطراف العراقيـة      

على أسس إثنية   الحكومية وغير الحكومية    
مذهبية وعرقية وطائفية، والنقد المتـصل      
للمحاصصة الطائفية، والكشف عن جرائم     
اإلقصاء السياسي، وجهود المنظمـة فـي    
تعزيز مصادرها الميدانية، وبالتعاون مـع      
الشبكة العراقية لثقافـة حقـوق اإلنـسان        
والتنمية، وتكثيف الدعوة إلجراءات تحقيق     

ة التي يـشهدها    دولية في الجرائم الخطير   
العراق، وكذا الدعوة للعودة للعمل بنظـام       
مقرر األمم المتحـدة الخـاص بحقـوق        
اإلنسان في العراق، ومواصلة االهتمـام      
بقضايا اللجـوء والنـزوح واإلشـكاليات       
اإلنسانية الجمة المرتبطة بهـا، ومـساندة       
جهود أولية في مالحقة مقترفـي جـرائم        

العمـل  الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، و    
على اسـتخدام االختـصاص القـضائي       

  .الجنائي الدولي
   وفي السودان، تابعت المنظمة مراقبتها     
للتطورات الخطيرة في البالد، واسـتفحال      

  ات المسلحة واالحتقان السياسي ـالصراع
  

  ثامنةالعمومية الالجمعية 
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في ظل استحقاقات اتفاق سالم الجنـوب       
واستمرار الصراع في إقليم دارفور غربي     

منظمة على مواصـلة    السودان، وعملت ال  
الكشف عن انتهاكات قمـع المعارضـين       
الـسياسيين، والمخــاطر مـن اســتفحال   

وب، والنزاعات داخـل    النزاعات مع الجن  
مـسار التـسوية فـي      ل الجنوب، ودعمها 

أن دارفور، وتابعـت باهتمـام      الدوحة بش 
 االنتخابات الرئاسـية والبرلمانيـة      إجراء

والوالئية، وأكدت على اسـتمرار أزمـة       
مشروعية السياسية، وعنيت بالكشف عن     ال

مخاطر تقسيم البالد في ظل عدم الوفـاء        
  .باستحقاقته وفقاً التفاق سالم الجنوب

   وفي الـصومال، واصـلت المنظمـة       
متابعتها للتطـورات الخطيـرة، والتـي       
تراكبت بفعل ازدياد ظاهرة القرصنة فـي       
سياق التطورات المتعلقة بالنزاع األهلـي      

ولية لمكافحة اإلرهاب، واهتمت والحملة الد
المنظمة باآلثار اإلنسانية الخطيرة علـى      
أوضاع اللجوء والنزوح، وعلـى جهـود       
اإلغاثة اإلنسانية، ودعوة األمـم المتحـدة    
واالتحــاد األفريقــي للعــب دور أكثــر 

 الـصومالي، مـع    موضوعية في الـشأن   
د المتزايد في برامج    اسالدعوة للتصدي للف  

ودعت المنظمة  .  الدولية اإلغاثة اإلنسانية 
لتبني مبادرة شاملة للتسوية السياسية فـي       
الصومال، تشمل إعـادة إعمـار الـبالد        
باعتباره المدخل الجاد الحتواء األزمة في      
البالد بعد أكثر من عـشرين عامـاً مـن        

  .الحرب األهلية
   وعلى صعيد جهود المنظمة في دعـم       
المطالب الشرعية للشعوب العربية خالل      

تي تــونس ومــصر واالنتفاضــات ثــور
  دان ـي غالبية بلـة العربية فـاإلصالحي

  

  
  
  

أشار األمين العام إلـى مـساندة     المنطقة،  
المنظمة منذ اللحظـة األولـى للمطالـب        
المشروعة للثورة في تـونس، والمتابعـة       
الدائمة للتطورات بالتعاون مـع الرابطـة       
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، وكذا      

ة للثورة المصرية، ودور المنظمـة      بالنسب
الذي اهتم بصفة رئيسية بمـساندة جهـود        
الثوار في بلورة المطالـب ودعـم هـذه         
المطالب بالمواقف، والتدخل لإلفراج عن     
المعتقلين، والجهود الالحقة فـي مجـال       
حماية المدافعين عـن حقـوق اإلنـسان        
واإلعالميين، والعمل على حمايـة ظهـر      

 الدولي لالضـطالع    الثوار بدفع المجتمع  
بمسئولياته، وهي المنهجية التي واصـلت      
المنظمة العمل بها في دعم االنتفاضـات       

كما تناول  . الشعبية العربية في بقية البلدان    
جهود المنظمة في دعم المطالب الثوريـة       

  .في المرحلة االنتقالية
  

   وعلى صعيد الحقوق الفردية ومتابعـة      
مة للحقوق الشكاوى، استمرت متابعة المنظ  

الفردية من خالل متابعتها للشكاوى التـي       
 ،ها، أو تلك التي تصل إلى علمهـا        ل ترد

ومراجعة الحكومات والهيئات المختـصة     
بشأنها ونشرها وفقا لآلليات المنـصوص      

  .عليها في النظام الداخلي للمنظمة
   وقد تدخلت المنظمة خالل هذه الفتـرة       

 ١٨شكوى والتماس لدى    ) ٧٠٠(في نحو   
فضال . بعض الدول األجنبية  وبلداً عربياً،   

عن المفوضية السامية لحقـوق اإلنـسان       
  .والمفوضية السامية لشئون الالجئين

   شملت القضايا التي تناولتها تـدخالت      
المنظمة انتهاكات تتعلق بالحق في الحياة،      

  ة واألمان الشخصي، ـي الحريـوالحق ف
  

  
  
  

 والحق في المحاكمـة العادلـة، وحقـوق       
ــرهم مــن المحتجــزين،  ــسجناء وغي ال

، والحق فـي التنقـل،      يواالختفاء القسر 
الجنسية، كما شـملت    اكتساب  والحق في   

هذه القـضايا أيـضا انتهاكـات تتعلـق         
بالحريات العامة، وفى مقـدمتها حريـة       
الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحريـة      

وتفاوتت الحاالت التي تناولتها هذه . التنظيم
حاالت فردية، وأخرى تضم    الشكاوى بين   

أعداداً كبيرة من األفراد، وتمثل أنماطـاً        
  .جسيمة ومتواصلة من االنتهاكات

   وأولت المنظمة اهتماما خاصا بقـضايا    
نــشطاء حقــوق اإلنــسان فــي األردن، 

 والمغـرب،   ،والبحرين، وتونس، وسوريا  
فداء  "ومصر، وفلسطين، والعراق، ومنهم   

متـروك  "، و "محمد المرواني "و" الحوراني
حـسن  "، و "عبد الكريم الخيواني  "، و "الفالح

، "ياسر الوزير"، و"لؤي المؤيد"، و"الراشدي
  ."هيثم المالح"و

   كما أولت المنظمـة اهتمامـا ممـاثال        
لالنتهاكات التي تعرض لها الـصحفيون      
واإلعالميون على صلة بـأداء واجبـاتهم       
المهنية، ووقفت المنظمة إلى جانب العديد      

ف والفضائيات في معظم البلدان    من الصح 
العربية إزاء الضغوط التي يتعرضون لها      

، "بديع دك الباب  "، و "مجدى حسين "ومنهم  
، "منتظر الزيـدى  "، و "إبراهيم سبع الليل  "و
، "الفـاهم بوكـدوس   "، و "محمد الجاسـم  "و
  ". حمدى قنديل"، و"وائل اإلبراشي"و
  

   وعلى صعيد جهود المنظمة في مجال      
ق والمراقبة الميدانية، أشـار     تقصي الحقائ 

التقرير لمساعي المنظمـة إليفـاد بعثـة        
  موسعة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة في 

  

  الجمعية العمومية الثامنة
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، وعرقلة الحكومة المصرية    ٢٠٠٩مطلع  
كما تناول الدور الذي لعبتـه     . لهذه المهمة 

المنظمة في التقصي الميداني في حادثـة       
االنهيار الصخري في الدويقة، وضـغوط      

التي أدت لتبني آليـات ملموسـة    المنظمة  
لحل إشكاليات إنسانية وقانونيـة عاجلـة       

  .نتجت عن الكارثة
   كما تناول التقرير دور ناشطي المنظمة      
وأمانتها العامة فـي الثـورة المـصرية،        
وخاصة في ميدان التحرير خـالل فتـرة        
ــة  ــورة المــصرية، وجهــود المنظم الث

ـ      لوالمشتركة في مجال تقصي الحقائق ح
ائم المرتكبة فـي أعقـاب الثـورة،        الجر

والتقرير المشترك عن هذه النتـائج بـين        
المنظمة والمجلس القومي لحقوق اإلنسان     
في مصر، والذي انفرد بتوجيـه االتهـام        
للرئيس المخلوع والحزب الحاكم سـابقاً،      
وهي النتائج التي تحققت قبل بضعة أيـام        

  .من انعقاد الجمعية
 ١٢قبة محاكمة      كذلك تناول التقرير مرا   

من ناشطي حقوق اإلنسان في سوريا في       
، ومراقبـة محاكمـة     ٢٠٠٨خريف العام   

المتهمين في قـضية العبـارة المـصرية        
 ٢٠٠٩ومتابعة نتائجهـا فـي العـامين        

  .٢٠١٠و
  

   وعرض التقرير لجهود المنظمـة فـي      
مجال التعاون مع اآلليـات والمؤسـسات       
ا الدولية، ومتابعة جهودها في سياق صفته     

االستشارية فـي المجلـس االقتـصادي       
واالجتماعي باألمم المتحـدة وعالقاتهـا      

متابعة الالتنفيذية مع اليونسكو، واهتمامها ب    
ي أعمـال بعـض دورات      ـوالمشاركة ف 

  ة ـان، ودورات آليـمجلس حقوق اإلنس
  

  
  
  

  .المراجعة الدورية الشاملة
   كما تناول تعاون المنظمة مع عدد من        

اصـين بـاألمم المتحـدة،      المقررين الخ 
والمشاركة في فعاليات مكتـب المفـوض     
السامي لحقـوق اإلنـسان مـن خـالل         
المؤتمرات والندوات اإلقليميـة والدوليـة      
التي رعاها، ومساهمة المنظمة في جهود      
المكتب ومركز األمم المتحـدة لإلعـالم       
باالحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنـسان      

  .٢٠١٠ في نهاية إقليمياً
  وعرض لتعاون المنظمة مع مـشاريع       

ومؤسسات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     
والجهود التي بذلتها المنظمة فـي مجـال       
تفعيل التمكين القانوني للفقراء الذي يشكل      
مساراً جديداً في عمل البرنامج باالعتماد      
على الحقوق االقتـصادية واالجتماعيـة،      

 تنفيذ  وكذا تعاون المنظمة مع اليونسكو في     
توصيات مؤتمر دربان علـى المـستوى       

. اإلقليمي خالل السنوات الثالث الماضية    
كما تناول مشاركات المنظمة في فعاليات      
المؤسسات األممية ومنها المكتب المعنـي      

  .بمكافحة الجريمة والمخدرات
   فضالً عن تعاون المنظمة مع المعهـد       
الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية      

ومعهد ديبول للقانون الـدولي     ) ساركوزا(
وبرنامج الحماية ) شيكاغو(لحقوق اإلنسان   

  ).نيويورك(بجامعة جونز هوبكنز 
   وعلى الصعيد العربي، عرض التقرير     
لمشاركات المنظمة في رعايـة فعاليـات       
نظمتها بالتعاون مع جامعة الدول العربية      
وإداراتها المختلفة، وحضورها لعدد مـن      

ريـة آلليـات الجامعـة      عات الدو االجتما
همة المنظمة في اإلعـداد     اسالمتنوعة، وم 

  ي للقمة االقتصادية ـلمنتدى المجتمع المدن
  

  
  
  

فضالً عـن   . ٢٠١١واالجتماعية العربية   
اهتمام المنظمة بعقد ندوة مع معهد جنيف       
لحقوق اإلنسان حول سبل تطوير المنظومة 
العربية لحقوق اإلنسان بحضور ومشاركة     

  .لمعنيين بجامعة الدول العربيةا
  

   واهتم التقرير بعرض آفـاق التحـرك       
المستقبلي للمنظمة، والذي شمل مواصـلة      
تعزيز اهتمام المنظمة بالحقوق االقتصادية     
واالجتماعية، والمساندة للثورات العربيـة     
والمطالب الشعبية المشروعة، واالهتمـام     

  العامة واستقالل القضاء وفعالية    بالحريات
البرلمانات كركائز لدعم وحمايـة حقـوق    
اإلنسان، مع العناية بقـضايا اإلصـالح       

  .األمني وجهود مكافحة الفساد
   كذلك اهتم التقريـر بتعزيـز انخـراط      
المنظمة في التعاون مـع آليـات األمـم         
المتحدة، واالهتمام بالبلدان التي ال تـزال       
تواجه نقصاً كمياً ونوعيـاً فـي انتـشار         

حقوق اإلنسان، والنظر في    ورسوخ حركة   
تكثيف بعثات تقصي الحقائق لمناطق تراكم 

  .األزمات
  

 بأنشطة المنظمة، اًق   وعرض التقرير ملح
 مشاركة على الصعيدين ١٣٣والتي شملت 

 دورة تدريبيـة،    ١٧الدولي والعربـي، و   
 ورقـة   ١١ منهـا، و   اًنظمت المنظمة تسع  

عمل ودراسة بحثية معمقة فـي قـضايا        
  .متنوعة

  
  وخالل المناقشات، أشار األعضاء إلى      

تفهمهم لألعباء الكبيـرة التـي يفرضـها        
الحراك الثوري والشعبي العربـي، لكـن       

  ا ـاري وثقلهـدور المنظمة الجـثقتهم ب
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التاريخي يدفعهم للمطالبة بالمزيد، وأشارت 
عضو الجمعيـة لتعزيـز     " بهية مارديني "

 التي االهتمام بالتطورات الكبيرة في سوريا
تعمها المظـاهرات فـي لحظـة انعقـاد         

  .الجمعية
عـضو  " سميح سنقرط "   وطالب األستاذ   

الجمعية بالعمـل علـى دعـم المطالـب        
اإلصالحية في األردن، ومساندة مطالـب      
الوحدة الوطنية والحرية ومكافحة الفساد،     

وادي "وكذا المطالب الشعبية بإلغاء اتفاقية      
  ".عربة

عضو " عبد الكريم محمد  "   ودعا األستاذ   
الجمعية إلى تعزيز االهتمام باألوضاع في      
جنوب اليمن الـذي يـشهد انتهاكـات ال         

  .تتوقف
" خير الدين حـسيب   "   وأعرب الدكتور   

مدير عام مركز دراسات الوحدة العربيـة       
وعضو الجمعية العمومية عن بالغ إشادته      
بالدور الذي لعبته المنظمة خالل المرحلة      

في خضم األزمة المالية    السابقة، وخاصة   
الكبرى التي عبرتها، مشيراً إلى أنه يبدو        

كثير من العمـل   ":أن المنظمة تبنت شعار  
، ودعـا لالهتمـام     "وقليل من اإلعالم  .. 

باإلعالم في المرحلة المقبلة لتعزيز التأثير      
الذي أثبتت المنظمة مقدرتها عليه، كما دعا 
 أعضاء الجمعية للمبادرة بالعمل على دعم     

قدرات المنظمة المالية للنهوض بالبرامج      
  .المهمة التي جرت مناقشتها

  
 

اع الجمعية لتقـارير    ـ   وقد استمع اجتم  
المؤسسات العضوة للمنظمة، والتي شملت     

ــ ــدا١٣ًي ـاألوضــاع ف ــاً بل ،  أوروبي
  واألصداء التي نتجت عن الثورتين في كل

  

  
  
  

ات التـي   من تونس ومـصر، والتطـور     
 بلدان عربية في ضوء الثورات      ٩تشهدها  

واالنتفاضات الشعبية الجارية، والتوقعات    
ــة   ــات العاجل ــتمرارها، واالحتياج باس

  .والمنظورة
   وشمل ذلك تقارير كـل مـن جمعيـة         
اإلمارات لحقـوق اإلنـسان، والمنظمـة       
العربية لحقـوق اإلنـسان فـي األردن،        
 والمنظمة العربية لحقـوق اإلنـسان فـي    

سوريا، والمنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان     
في سوريا، والجمعيـة اللبنانيـة لحقـوق        
اإلنسان، والمركـز الفلـسطيني لحقـوق       
اإلنسان، والمنظمـة المـصرية لحقـوق       
اإلنسان، والمرصـد الـسوداني لحقـوق       
اإلنسان، والرابطة التونسية للـدفاع عـن       
حقوق اإلنسان، والمنظمة العربية لحقـوق     

النمسا، والمنظمـة العربيـة     اإلنسان في   
لحقوق اإلنسان فـي المملكـة المتحـدة،        
ومنظمة حقوق اإلنسان في الدول العربية      

، وجمعيـة اإلمـارات لحقـوق       )ألمانيا(
  . اإلنسان

  
حافظ أبـو   "   واستعرض كل من األستاذ     

المنظمة المصرية لحقـوق    رئيس  " سعدة
نائب " أحمد عبد الحفيظ  " واألستاذ   اإلنسان

نظمة أنشطتها المتنوعة وأوضاع    رئيس الم 
ية، حقوق اإلنسان على الـساحة المـصر      

 المنظمـة   ةطوقدما تقريراً مكتوباً عن أنش    
ركز على نشاطها الميداني الواسع حـول       

 يناير في مصر، وبعثات     ٢٥أحداث ثورة   
 الحقـائق التـي أوفـدتها لـسائر         يتقص

ــصرية، ورصــ  ــات الم دها ـالمحافظ
رة، ومنهـا   لالنتهاكات التي صاحبت الثو   

  ي واالعتداء على أقسام ـالت األمنـاالنف
  

  
  
  

ــت  ــي طال ــاالت الت ــشرطة، واالعتق ال
المتظاهرين، واالستخدام المفرط للقوة ضد     
المتظاهرين، وفـتح الـسجون وهـروب       

  .السجناء، ومصادرة حرية الرأي والتعبير
   فضال عن مبادرة المنظمة لتكوين شبكة     

 يناير  ٢٥ يرلتقديم الدعم القانوني لمتظاه   
 منظمة حقوقية مصرية، وتـشكيل      ١٥مع  

 الحقائق ومكافحة   ياللجنة المصرية لتقص  "
 ،، والتفاعل مع مختلـف الوقـائع      "الفساد

وتقديمها لبالغ للنائب العام ضـد وزيـر        
الداخلية السابق على صلة بالجرائم ضـد       

  . المتظاهرين
ــة  ــر دور المنظم    واســتعرض التقري

 اللجنة القوميـة    المصرية في التعاون مع   
 الحقائق، وكذا تفاعلها مع األحداث      يلتقص

في ليبيا والبحرين، ومراقبتها لالسـتفتاء       
  .على التعديالت الدستورية في مصر

   وتناول التقرير مشروعات القوانين التي    
قدمتها المنظمة للحكومة المصرية، ومنها     
مشروع قانون لألحزاب السياسية، فضال      

للقوانين التي صـدرت    عن تقييم المنظمة    
نهـا مـشروع تجـريم      عن الحكومة، وم  

 كما عـرض للمـؤتمرات    . االعتصامات
ـ  نظمتهـا المنظمـة وا  الست التي  ملت تش

قضايا النظم االنتخابية، وأوضاع النقابات     
  .المهنية، والتحول الديمقراطي

رئيس " حسن موسى "   وعرض الدكتور   
المنظمة العربية لحقـوق اإلنـسان فـي        

طة الفرع والتي تمحورت حول      أنش النمسا
متابعة أحوال المواطنين العرب القـابعين      

 ومنها األسرى العرب األحواز     ،في األسر 
في السجون اإليرانية، وقضية المعتقلـين      
واألسرى العراقيين في السجون الحكومية     

  الل، وملف األسرى ـدى قوات االحتـول
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  .العرب في سجون االحتالل اإلسرائيلي
 صعيد انشغال المنظمة في النمسا    وعلى

بأوضاع وقضايا الالجئين العـرب فـي       
أقطار الوطن العربي والبلدان األوربيـة،      
تفاعلت المنظمة مـع الالجئـين العـرب        
األحواز فـي العـراق ولبنـان واألردن        
وسوريا، والالجئين العراقيين في الـيمن      
وسوريا وليبيا، والجالية العربية والالجئين     

  . ل من النمسا وألمانيا وهولنداالعرب في ك
   وعلى صعيد النشاط الميداني، نظمـت      
المنظمة عدة فعاليات للتعريـف بجـرائم       
العدو الصهيوني في األراضي الفلسطينية     
المحتلة، واعتصام لمدة ثالث أيـام فـي        
ميدان شتيفان بالتـس بالعاصـمة فيينـا،       
واعتصام في ذكرى االحتالل األمريكـي      

ـ    ن مظـاهرات لـدعم     للعراق، فضال ع
الثورات العربية في كل من تونس ومصر       

  .ا من البلدان العربيةموغيره
   وعرض التقرير للنشاط الفكري، والذي     
تضمن إقامة ندوات فكرية سـنوية حـول     
ذكرى االحتفال بيوم األرض بالتعاون مع      
الجالية الفلسطينية، وتنظيم اللقاء الفكـري      

راقية فـي   السنوي بالتعاون مع الجالية الع    
ذكرى االحتالل األمريكي للعراق، واللقاء     
الفكري عن تأثير الثورة المـصرية فـي        
حركة الثورة العربية بالتعاون مع اتحـاد       
المحامين العرب، ونـدوة حـول الـدور        
العربي في أفريقيا، ومشاركات المنظمـة      
في أنشطة األمم المتحدة في فيينا، بما في        

نظمة األم في   ذلك تمثيل األمانة العامة للم    
  .هذه األنشطة األممية

   واستمع أعـضاء الجمعيـة العموميـة       
رئـيس  " هـاني الدحلـة   "لعرض األستاذ   
  وق اإلنسان في ـة لحقـالمنظمة العربي

  

  
  
  

أمين سـر  " سميح سنقرط" واألستاذ  األردن
المنظمة حول تطورات الـشأن األردنـي       
وأوضاع حقوق اإلنسان وأنشطة المنظمة     

  .رصدها لحالة حقوق اإلنسانالميدانية و
عرض التقريـر الـسنوي        وشمل ذلك،   

األخير عن حالة حقوق اإلنسان والشكاوى      
المتعلقة باالنتهاكـات وتـصنيفها الكمـي     
ــاول   ــا، وتن ــرز أنماطه ــوعي وأب والن
التطورات القانونية والتشريعية، والحقوق    
األساسية وركز على انتهاكات الحق فـي       

 وإصرار المنظمـة    العدل وسيادة القانون،  
على المطالبة بتعزيز اسـتقالل القـضاء       
وإلغاء حق الوزير فى تنـسيب القـضاة        
وجعل القضاء اإلداري علـى درجتـين،       
ومعاملة السجناء وغيرهم من الموقـوفين      
والمعتقلين، وتوصيات المنظمـة الداعيـة     
إللغاء قانون منع الجرائم ومنع التوقيـف       

  .اإلداري
يـات العامـة       كما عرض لمسار الحر   

وانتهاكاتها، وخاصة االنتخابات النيابيـة     
األخيرة وقوانين االنتخابات وتقييم المنظمة     
لها، ولمطالبتها بإصدار قانون انتخابـات      
حديث يحقق تمثيال شعبيا واسعا يقوم على       

 وإلغاء الصوت الواحد مع     ،القائمة النسبية 
ربط عدد المقاعد بعدد الـسكان وجعـل        

دينة الكبيرة دائرة واحـدة     المحافظة أو الم  
مع إشراف قضائي كامل، فـضال عـن        
ــصادية   ــوق االقت ــى الحق ــز عل التركي

 يواالجتماعية والغالء المعيشي الذي تعان    
  .منه األسر

   كذلك تناول أنشطة المنظمـة ولجـان       
المرأة والدراسات والتوثيـق والعالقـات      
الدولية والتدريب، وتفاعلها مـع القـضايا    

  اء وحريات ـتخص السجنالحقوقية التي 
  

  
  
  

الرأي والتعبير ومطالب تأسيس النقابات،     
فضال عن التضامن مع بعـض القـضايا        

كما عرضا للتطـورات    . الوطنية والعربية 
األخيرة وأصداء االنتفاضة العربيـة فـي       
ــن التظــاهرات  ــام عــدد م األردن وقي
ــالح  ــة باإلص ــصامات، للمطالب واإلعت

لوحـدة  السياسي والديمقراطي، وتأكيـد ا    
  . الوطنية

 رئيس  "اهللا  عبد يفضل عل "قدم الدكتور      
اإلنسان المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق 

 ي المنظمة الذ تقريروالحريات الديمقراطية
 ٢٠١١و ٢٠١٠ يحداث عـام أهم  أتناول  

 مع التركيز على ما تعرضت له منـاطق       
 جسيمة، شملت انتهاكات  من  جنوب اليمن   

تهمـيش والظلـم    الحرمان من الوظيفة وال   
 مارسته الـسلطات اليمنيـة،      الذيوالقهر  

وكشف عن استمرار ظاهرة االسترقاق في    
بعض مناطق جنوبي اليمن، التـي تـشهد      

تمـارس عبـر    وصكوك  تبادالً للرقيق بال  
 القبائل، وامتدت لتوثيق عقود البيع      مشايخ

  .عبر القضاء
كـد  أ ، الحيـاة  فـي وفى مجال الحق        

سـتخدمت العنـف    ن السلطات ا  أ التقرير
المفرط ضد المـواطنين العـزل وضـد        

 حيث كانت جـرائم     ،االعتصامات السلمية 
 الجنوب كثيـرة خـالل العـام        فيالقتل  
ــة و،٢٠١٠ ــاهرين  خاص ــل المتظ  قت

واالعتصامات السلمية من خالل القصف     
  على المدن والقرى الجنوبيـة،     العشوائي

قتل المعتقلين داخـل الـسجون جـراء        و
 النقـاط العـسكرية     علىالتعذيب، والقتل   

ســعاف الجرحــى إع ـمنــووالتفتــيش، 
قع اى مو ـلإ اإلسعافارات  ـوصول سي و
   شخصا ١١٨ل ى مقـ، بما أدى إلثاحداأل
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ومـن  ،  ٢٠١١ ومطلـع  ٢٠١٠ نهايةبين  
 مجموع من  ومنبهاً بأن.طفال ونساءأبينهم 

 الـسلمي قتلتهم السلطات منذ بدء الحراك      
  . شخص٥٠٠ يبلغ قرابة الجنوبي

" مصطفى التليلـي  "وعرض األستاذان      
الرابطة التونسية تقرير " مصطفى الحداد"و

تطـورات   عنللدفاع عن حقوق اإلنسان     
الثورة التونسية منذ لحظة انطالقها، والتي      
جاءت نتيجة انسداد أفق التغيير، ودخـول       

في " زين العابدين بن علي   "الرئيس السابق   
ة مسرحية التمديد وظهور حركات شـعبي     

تطالبه بالترشح لوالية جديـدة فـي عـام     
٢٠١٤.  

   وركز االستعراض على انتهاك الكرامة     
اإلنسانية كسبب رئيس في تفجير الثـورة       
التونسية والتي بدأت فـي اإلقلـيم غيـر         
الساحلي بتونس وهو اإلقليم األشـد فقـراً     

  .وتهميشاً في تونس
   وتوقفا طويالً أمام المرحلة االنتقالية في      

بعد نجـاح الثـورة، ودور حركـة      تونس  
حقوق اإلنسان التونسية وفي القلب منهـا       
الرابطة التونـسية للـدفاع عـن حقـوق         
اإلنسان، واستعرض اإلشكاليات والتحديات 
وغيرها من المشاكل التي ترافق المرحلة      

  .االنتقالية التي تشهدها تونس
   وعرض الوفد التونسي لتقييم الرابطـة      

حقوق اإلنسان للهيئة   التونسية للدفاع عن    
العليا وعملها لتحقيـق أهـداف الثـورة        
وتشكيلها واختصاصاتها والمكتسبات التي    

كما قدم وفد الرابطة قراءة وتحليالً  . حققتها
للقوانين واإلجراءات التي صدرت عقـب      

  . الثورة
 رئـيس   عمار القربـي  . دواستعرض     

   أبعاد وق اإلنسانـالمنظمة الوطنية لحق
  

  
  
  

ة االحتجاجية التـي انـدلعت فـي        الحرك
 الوقت الـراهن، والمحـاوالت      يسوريا ف 
 لوقفهـا وعـدم جديـة       الدمويـة القمعية  

اإلصالحات التي طرحتها الحكومة بدعوى 
االستجابة لمطالـب الجمـاهير، والخـط       

 اسي واإلعالمي للدولة الذي يحـاول     السي
لتفتيـت  فاء الطابع الطـائفي عليهـا       ضإ

رات المرفوعـة   بخالف كل الشعا محتواها
بوحدة الشعب السوري، ومختلـف قـواه       
االجتماعية، والتي  دلل عليها أيـضاً أن        

  .المعتقلين ينتمون لكافة الفئات االجتماعية
وركز على استمرار قمع حركة حقوق         

اإلنسان في سوريا وحجـب شـرعيتها،       
والتي كان أحد نماذجها البارزة حسم الجدل 

 المحاكم ة أماملقانوني الذي خاضته المنظما
لنيل االعتراف القانوني بالمنظمة بصدور     
حكم نهائي يحرم المنظمة من حقها فـي         

  .االعتراف القانوني
كما اسـتعرض االنتـشار الجغرافـي          

للحركة االحتجاجية، والمدن والمحافظات    
ها مـن  نـشوب التي امتدت إليها، وظروف     

  .محافظة درعا
  رئـيس األستاذ نبيل يعقوبواستعرض     

منظمة حقوق اإلنسان في الدول العربيـة       
 أثـر الـصورة     )أومـراس (في ألمانيـا    

الحضارية للثورات المصرية والتونـسية     
رة النمطية السلبية التي كانـت      على الصو 

 بينتدة تجاه العرب في أوروبا، والتي       سائ
وبـا  ني المتطرف في أور   يخطأ الفكر اليم  

روج أن الديمقراطية ال تصلح     الذي كان ي  
واستعرض نماذج مـن    . وب العربية للشع

مواقف وكتابات أوروبية تعبر عن رؤيـة       
  .با  للواقع العربيوجديدة في أور

  وبين أن الثورات العربية تمنح فرصة    
  

  
  
  

تاريخية للمنظمة العربية لحقوق اإلنـسان      
لتعزيز هذه الصورة اإليجابية من خـالل       
التواصل والتشبيك والتـضامن والـدعم      

  .ن الشعوبالمتبادل بي
 استعرض الدكتور حامد فضل اهللا    كما     

عضو الهيئة اإلدارية بأومراس الصعوبات     
ها منظمة أومراس في ظل المد      تالتي واجه 

ني المعادي للمهاجرين فـي أوروبـا       ياليم
علــى أداء المنظمــة، وتوقــع أن تــؤثر 

انبثقت عن ثورات   الصورة اإليجابية التي    
 إلـى   ية وجهـود االنتقـال    المنطقة السلم 

  .الديمقراطية على أداء المنظمة
وطرح ممثلو المنظمة برنامجاً محـدداً         

للتعاون بين منظمة أومـراس واألمانـة       
لعربية لحقـوق اإلنـسان     العامة للمنظمة ا  

اجتماع مستقل عقب اجتمـاع  لها   خصص
الجمعية العمومية على نحـو مـا سـيرد         

  .تفصيالً في النشرة
د الدكتور مـصطفى جـوا    واستعرض     

 المنظمة العربيـة لحقـوق      رئيساإلمارة  
، نشاط الفـرع فـي      اإلنسان في بريطانيا  

 وقضايا أوساط الجالية العربية في بريطانيا
 كما استعرض أوضاع    ،االندماج والتعايش 

المنظمة العربية لحقـوق اإلنـسان فـي        
 والجهود التطوعية التي تقوم بها، ،بريطانيا
نهـا تعتمـد أسـلوب التواصـل        أوذكر  

  .عالمي بدالً من إصدار البياناتاإل
 األستاذ راجي الصوراني  واستعرض      

 المركز الفلسطيني لحقوق اإلنـسان    مدير  
ــي األراضــي   ــورات األوضــاع ف تط
الفلسطينية المحتلة، وتفاقم األزمة اإلنسانية    
في قطاع غزة نتيجة الحـصار الـشامل،        

ـ    ـوأث ى مـسار   ـر االنقسام الوطني عل
  الحاجة الماسة إلنجاز القضية الفلسطينية و
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  .المصالحة الوطنية
واستعرض جهود المالحقة القـضائية        

الجنائية لمقترفي جـرائم الحـرب مـن        
 ونشاط المركز بالتعاون مع     ،اإلسرائيليين

نشطاء قانونيين دوليين في مالحقة مقترفي      
سـتعانة باالختـصاص    جرائم الحرب باال  

رابع لذي يشكل البعد ال    وا الجنائي الدولي، 
ـ في الصراع، والضغط الذي يمث      هـذا   هل

التوجه على إسرائيل والذي أفضى إلـى       
إلغاء عـدد مـن زيـارات المـسئولين         

، وتطورات القـضية    جاإلسرائيليين للخار 
سبانيا وغيرها من القضايا    إالمرفوعة في   

المرفوعة في عدد من البلدان األخرى التي 
  .تطبق مبدأ االختصاص الجنائي العالمي

 تقريرنتقد نهج التعامل مع توصيات      وا   
جولدستون األخير فـي ظـل محـاوالت        
جولدستون للتراجع عما جاء في تقريـره       

  اآلخرينمن حقائق، وتمسك أعضاء اللجنة
بالتقرير ونتائجه وتأجيـل إحالتـه إلـى        
الجمعية العامة لألمم المتحدة، في سـياق       
القضاء عليه نهائيـاً، وإهـدار إنـصاف        

اإلسرائيلي علـى قطـاع     ضحايا العدوان   
غزة، وإفالت مرتكبي جرائم الحرب مـن       

  .العقاب
وأبدى األستاذ راجي الصوراني تفاؤله        

بأثر نجاح الثورة المصرية علـى مـسار        
القضية الفلسطينية، والمد التحرري الـذي      
أحدثه هذا النجاح على مستوى المنطقـة       
ككل، وبوادر التحرك في الخطاب السياسي 

الحصار على قطاع غزة،    المصري تجاه   
وإن كان لم ينعكس بعد على األرض حيث   
ال يزال عدد كبير من الفلسطينيين يعانون       
صعوبات جسيمة في الدخول والخروج من 

  .وإلى قطاع غزة
    

  
  
  

 الدكتور أمين مكي مـدني    واستعرض     
، المرصد السوداني لحقوق اإلنسان   رئيس  

ـ        ا طبيعة المرحلة االنتقالية التي يمـر به
السودان تمهيداً لتطبيق نتائج استفتاء البالد      
على استفتاء الجنوب، وتعنت السلطة فـي   
معالجة خـروج الحركـة الـشعبية مـن        
مؤسسات الحكم في البرلمـان ورفـض        

ـ المقترحات التي أث   رت حـول إجـراء     ي
جديدة، وتشكيل حكومة جديدة    الاالنتخابات  

اره تصقبر عن واقع المعطيات الجديدة واتع
قتراح تشكيل حكومـة ذات قاعـدة       على ا 

وتوقع أن تنزلق الـبالد     . اجتماعية أوسع 
إلى أزمة جديدة في شهر يوليو مع التطبيق 

  .لي لالنفصالفعال
 األستاذ عمر الفاروق حـسن    وأضاف     

ممثل المرصد السوداني لحقوق اإلنـسان      
مزيداً من التفاصيل حول نمط االنتهاكات      

  .دالسائدة لحقوق اإلنسان في البال
 األستاذ غـسان عبـد اهللا     واستعرض     

الجمعية الفلسطينية لحقوق اإلنسان رئيس 
 أوضاع الالجئين الفلسطينيين في     في لبنان 

لبنان، وخصوصاً إخفاق الوعود بإعـادة      
 نهر البارد واستمرار معانـاة      مخيمإعمار  
رهم من ي الفلسطينيين الذين تم تهجنالالجئي

 في  نالالجئيالمخيم، وكذا استمرار معاناة     
المجتمعات األخـرى التـي تستـضيف       
الالجئين الذين لم يستطيعوا العـودة إلـى        

  .مخيم نهر البارد
كما أوضح أن الخطوات التي اتخـذت          

 الفلسطينيين في   للحد من القيود على عمل    
 والتملك لـم تكـن      لبنان في بعض المهن   

كافية لتلبية مطالب الالجئين الفلـسطينيين      
  .في لبنان

  ة ـاط الجمعيـذلك استعرض نشـك   
  

  
  
  

الفلسطينية في لبنان والدور الذي تقوم بـه    
في خدمة قضايا الالجئين الفلسطينيين في      

  .لبنان
 رئـيس   واستعرض األستاذ نعمة جمعة      

، طبيعة  الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان   
المرحلة التي يمر بها لبنان، والصعوبات      

جم تـأثير  التي تواجه تشكيل الحكومة، وح   
الطائفية السياسية على المـأزق الحـالي،       
والتي أدت إلى احتكاكـات طائفيـة فـي         

وما أسفرت عنه مـن     . بيروت وطرابلس 
ـ   ي هـدد حيـاة المـواطنين       ـإفالت أمن
  .وحرياتهم

كما استعرض التطورات التنظيمية في        
الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان وإجـراء      

اريــة االنتخابــات وتــشكيل الهيئــة اإلد
كما استعرض مظاهر التعـاون     . للجمعية

بين الجمعية اللبنانيـة واألمانـة العامـة        
للمنظمة العربية لحقوق اإلنـسان حـول       
معالجة بعض قـضايا المهـاجرين فـي        
أوروبا، وكذا بعض األنشطة والمـشاركة      

  .في مناسبات حقوقية
 ممثلـة   السيدة بهية مـارديني   وركزت    

علـى  ان  المنظمة الوطنية لحقوق اإلنـس    
أوضاع التشريعات والممارسات المعادية    

ثـر غيـاب   ألحقوق اإلنسان في سوريا، و  
 وإفـرازات   مستقبل السلطات في سوريا،   

األحزاب والنقابـات والجمعيـات     قوانين  
األهلية، وإجراءات االعتقـاالت والقمـع      

، مما يجعل سـوريا تفتقـد       واسعة النطاق 
ان،كما ركزت بصفة ديات حقوق اإلنس ألبج
 اإلعالمي المفـروض    مية على التعت  خاص

  .من جانب النظام على االنتفاضة الشعبية
   وقد أشاد أعضاء الجمعية بالجهد الكبير      

  ه المنظمة خالل هذه الدورة ـذي بذلتـال
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بالرغم من سياق األزمة المالية التي هزت      
المنظمة، معربين عن إشـادتهم بـالجهود       
 التي ساعدت على تخطي الجزء الصعب      

من هذه األزمة، ونجاح المنظمة فـي أداء      
مهامها ومنتجاتهـا األساسـية، وخاصـة       
التقريــر الــسنوي والنــشرة اإلخباريــة 
واألنشطة الفكرية األساسـية والتـصدي      
لالنتهاكات والتفاعل مع الشكاوى ومناطق     
تراكم األزمات، ومؤكدين علـى دعمهـم       

  .المستقبلي للمنظمة
لمنظمة في     كما أشاد المشاركون بدور ا    

مساندة الثورات العربية والتـي شـكلت       
عالمة بارزة في جهود المنظمـة خـالل        
األشهر األخيرة، متطلعين لالستمرار فـي     
هذا الدور، ومعربين عـن رغبـتهم فـي       
التعاون مع المنظمة في هذه الجهود لدعم       

  .التحوالت العربية المنشودة
   وطالب األعضاء بمنح قضايا المـرأة      

هتمام فـي عمـل المنظمـة       مزيد من اال  
وجهودها وخطط عملها المستقبلية، ومـع      
اإلشادة بتعزيز التعاون فيما بـين هياكـل      
المنظمة خالل الفترة الماضية، فقد حرص      
المشاركون على أهمية تعزيز هذا التعاون      
في المرحلة المقبلة، داعين كذلك لالهتمام      
بجذب التضامن والتأييد الدولي للقـضايا      

لعربية المـشروعة، واإلقبـال     والحقوق ا 
المتزايد على نافذة اإلعالم بآلياته المختلفة، 
واالهتمام بدور األفرع في أوروبا لتعزيز      
التواصل مع الناشـطين والمعنيـين فـي        
المهجر، كما دعوا لفتح مسار السـتيعاب       
االجتهادات البحثية والفكرية مـن خـالل       
استئناف أدبيات المنظمة البحثية، وخاصة     

  .ة قضايا حقوق اإلنسانمجل
     وعرض األستـاذ محمد سالـم الكعبي 

  

  
  
  

، جمعية اإلمارات لحقوق اإلنـسان    تقرير  
والذي تناول األنشطة التي نفذتها الجمعية،      
وتفاعالتها مع بعض القضايا والظاهرات،     
وكذا االنتخابات الدوريـة والتـي جـرى     

  .خاللها انتخاب مجلس إدارة الجمعية
 أمين  ريرع اجتماع الجمعية لتق      وقد استم 

الصندوق والتقرير المالي الـذي تفـضل       
األمـين  " محسن عوض "بعرضه األستاذ   

محمــد "العــام بالنيابــة عــن األســتاذ 
أمين الصندوق الذي اعتـذر     " الهسكوري

  .لظروف إجراء جراحة طبية
   وقد اعتمدت الجمعية العمومية الثامنـة      

جلـس  التقريرين األدبي والمالي، وحيت م    
األمناء واألمانة العامة على دورهما خالل      

  .الدورة السابقة
  

 
   وجرى اختيار لجنة من أعضاء الجمعية 
العمومية من غير المرشـحين لإلشـراف     

 عضواً  ٢٠على العملية االنتخابية الختيار     
لمجلس األمناء الجديد للدورة القادمة مـن       

 االنتخابات   مرشحاً، وتشكلت لجنة   ٢٣بين  
ممثـل  " سميح سـنقرط  "برئاسة المحامي   

العربية لحقـوق اإلنـسان فـي       المنظمة  
ممثـل  " حسنية عوض "األردن، واألستاذة   

المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في النمسا، 
ممثل جمعية  " محمد سالم الكعبي  "واألستاذ  

غالب "اإلمارات لحقوق اإلنسان، واألستاذ     
ممثل منظمة حقوق اإلنسان فـي      " العاني

  ).ألمانيا(الدول العربية 
مناء المنتخب اجتماعه كما عقد مجلس األ  

اإلجرائي األول، وانتخب رئيساً للمجلـس      
 ، وأمينـاً عامـاً    ،اً لرئيس المجلس  ـونائب
  ة من أعضائه ـ وثالث،اً للصندوقـوأمين

  

  
  
  

  ) انظر التشكيل(ية لعضوية اللجنة التنفيذ
  السودان   أمين مكي مدني

عضو اللجنة  حافظ أبو سعدة
  التنفيذية

  مصر

أمين        حامد فضل اهللا 
  الصندوق

  ألمانيا

عضو اللجنة حسن موسي          
  التنفيذية

  النمسا

رئيس              يراجي الصوران
  المجلس

  فلسطين

  سوريا   يراسم األتاس

  الكويت  سهام الفريح                

سيد عثمـان ولـد     
 الشيخ

  موريتانيا  

  اإلمارات   عبد الغفار حسين

  البحرين   زيعبد اهللا الدرا

  مصر  األمين العام عالء شلبي

  سوريا   عمار قربي

  السودان  عمر الفاروق حسن            

  اليمن   فضل علي عبد اهللا

  مصر  محسن عوض                  

  مصر   محمد فائق

نائب رئيس  مها البرجس     
  المجلس

  الكويت

  ألمانيا   نبيل يعقوب

 نعمة جمعة
عضو اللجنة 

  تنفيذيةال
  لبنان

  األردن   هاني الدحلة
  

  
 

   وتضمن البيان الختامي رؤية الجمعيـة      
العمومية للتطورات على الساحات العربية، 

استمعت إلى تقارير ميدانية مـن      "بعد أن   
المنظمات العضوة عن مسار التطـورات      

  رة االنتقالية التي ـالل الفتـخ
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الستبداديين في كل أعقبت إسقاط النظامين ا
من مـصر وتـونس، والتحـديات التـي        
تواجههما، كما ناقشت الـصعوبات التـي       

رة في كل مـن ليبيـا والـيمن     تواجه الثو 
  .وسوريا

فضالً عـن االحتجاجـات المطالبـة          
ة عمـان   باإلصالح في البحرين وسـلطن    

  .واألردن والجزائر والمغرب
باإلضافة إلى الحراك الشعبي إلنهـاء         
سام في فلسطين والـدعوة النتفاضـة     االنق

ثالثة ضد االحتالل فـي ذكـرى النكبـة،     
وتصاعد االحتجاجات الشعبية فـي كافـة     
أرجاء العراق للمطالبة بإصالحات حقيقية     
ومنع التجديد لقوات االحتالل في الـبالد       

  .ومكافحة الفساد
   والحظـت الجمعيــة بارتيـاح اتجــاه   
التطورات نحـو القطيعـة مـع النظـام         

ستبدادي السابق في كـل مـن تـونس         اال
ومصر، والتوجه لمحاسبة المسئولين عن     
الجرائم التي ارتكبوها تجاه المواطنين في      

ـ      ترداد البلدين، والمساعي الرامية إلى اس
  .األموال الناشئة عن الفساد

لكن أعربت عـن قلقهـا مـن بـطء             
اإلجراءات الخاصة باسـترداد األمـوال      

  .تي تهدد بفقدانهاالمهربة إلى الخارج، وال
نجـاز المهـام    إ   وطالبت باإلسراع في    

الـسياسي  التشريعية الالزمة لإلصـالح     
وفق توجـه يراعـي مـسارات       الحقيقي  

االنتقال إلى الديمقراطية، وال يتهيب مـن       
التعددية الحزبية الواسعة التي تعد إحـدى       

  .سمات المراحل االنتقالية
   وأدانت بكل شدة كـل أشـكال القمـع         

جرائم التي ترتكب بحق المتظـاهرين      وال
  تتضامن مع أعلنت أنها  في اليمن، وسلمياً

  

  
  
  

مطالبهم المشروعة في التغيير بعد أن فقد       
  .النظام شرعيته

   وأعربت عن بالغ قلقهـا مـن مـسار         
، ومخاوفها العميقة من    التطورات في لبيبا  

تقلب المواقف الدولية المضطربة بـشأن      
رقـم  الـدولي   من  تفسير قرار مجلس األ   

١٩٧٣.  
   وطالبت الحكومة السورية باالسـتجابة     
الجدية للمطالب الشعبية المشروعة نحـو      
الحرية، ومحاسبة المسئولين عن جـرائم      
القتل التي تعرضـت لهـا المظـاهرات        

  .السلمية
   وحثت الحكومات فـي كافـة البلـدان        
العربية على التفاعل اإليجابي مع الحركة      

رت عن المطالبة بالتحول    المطلبية التي عب  
إلى الملكيات الدستورية، وإلغاء قـوانين       
الطوارئ، والقـوانين االسـتثنائية التـي       
تماثلها، وتطـوير التـشريعات الوطنيـة       

الحريـة  الكرامـة و  لتتواكب مع مطلـب     
  .والمساواة

   وتوقفت الجمعية العمومية بشكل خاص     
عند االعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها      

فلـسطيني والمـسار المتـردي      الشعب ال 
 القابلـة   للحقوق المشروعة والثابتة وغير   

  .للتصرف للشعب الفلسطيني
وأعربت عن عميق قلقها من استمرار         

االنقسام الوطني في فلـسطين، وطالبـت       
القوى السياسية على الساحة الفلـسطينية      
 بأكملها على التعاضد مـن أجـل إنهـاء        

  .االنقسام
اع ألطراف لجنة ورحبت بالموقف الشج   

جولدستون في مواجهة الموقف المخـزي      
الذي يهدر حقوق   والذي اتخذه جولدستون    

  .ضحايا العدوان ويشجع على تكراره
  

  
  
  

   واستبشرت بالحركة المطلبية العراقيـة     
تي تجاوزت في مطالبهـا االنقـسامات       ال
 وأكدت   والعرقية والطائفيةالمذهبية  ثنية  اإل

دم التجديد لوجود على ضرورة االلتزام  بع 
القوات األمريكية، والمطالبة بإصـالحات     

  .جدية
   وأعربت عن مخاوفهـا مـن تـدهور        
األوضاع في السودان بالتزامن مع تنفيـذ       

واستمرار الصراع  نتائج استفتاء الجنوب،    
وقلقها من  في إقليم دارفور غربي البالد،      

تجاهل النظام الحاكم المطالـب الـشعبية       
انتخابـات حـرة بعـد    المشروعة بإجراء  

خروج النواب الجنوبيين مـن البرلمـان       
وتوقف مقترحاته عنـد تـشكيل حكومـة        

  . الحزب الحاكمائتالفية يهيمن عليها
   وبينما الحظت أن كل التعثرات التـي       

 إنمـا    نفـسها،  وضعت فيها النظم العربية   
جاءت اتـصاال باالنتهاكـات الجـسيمة       

امة، والنمطية لحقوق اإلنسان والحريات الع
فقد نبهت إلـى أن اسـتعادة االسـتقرار         
للمنطقة إنما يتم على أساس تلبية االلتزام       
ــصادية  ــسياسية واالقت باإلصــالحات ال

على أساس التي يجب أن تقوم واالجتماعية 
قيم ومبادئ ومعـايير حقـوق اإلنـسان        

  .والمواطنة
   وعلى صلة بأعمال الجمعية العمومية،     

منع عدد من   أعربت الجمعية عن إدانتها ل    
أعضائها من الحضور، سواء بقـرارات       

إدارية فـي   إجراءات   أو   ،أمنية في سوريا  
السلطات المـصرية   متناع  ، أو با  البحرين

عن منح تأشيرات دخول ألعضاء الجمعية      
ـ  وأ ،العمومية من العـراق    د مـرور   تقيي

أعضائها القادمين من األراضي الفلسطينية 
  .المحتلة
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شـباط  / فبراير ١٦تقدمت المنظمة في       

بمذكرة موسعة إلى المجلس األعلى للقوات 
المسلحة في مصر، تناولت فيها عـرض       
مقترحات عملية لحل اإلشكاليات الملحـة      
في مطلع المرحلة االنتقالية عقب نجـاح       

  . مصر يناير المجيدة في٢٥ثورة 
   تضمنت المذكرة مقترحات باإلسـراع     
بمعالجة قـضايا المفقـودين والمختفـين       
والمعتقلين في سياق األحداث التي شهدتها      
الثورة، مع أهميـة اإلسـراع بمحاسـبة        
المسئولين عن الجرائم المرتكبة في سياق      
الثورة، ومنح اهتمـام خـاص بمعالجـة        
التدهور الحاد في السجون والـذي تفـاقم        

 التي شهدتها السجون فـي      اث األحد بفعل
سياق الثورة، والتشجيع على تسليم السجناء 
الفارين ألنفسهم من خالل التوسـع فـي        

  .إجراءات العفو واإلفراج الشرطي
   كما تناولت المذكرة أهمية أن تتـضمن       
معالجة إعادة الجهاز الشرطي إلى العمل      

إصالحات هيكلية وموضوعية،   مع إجراء   
لتـراث اإلداري الـسلبي   تشمل تـصفية ا  

لتطبيق حالة الطوارئ لثالثة عقود متصلة، 
والعمل على تحديد أجل واضـح إلنهـاء        
العمل بقانون الطوارئ، على أن يتقدمـه       
تصفية أوضاع المعتقلين إدارياً في أقرب      

  .وقت ممكن
 ما يسمى إعالمياً    ندت المذكرة أ  ـ   وأك

ـ  " المطالب الفئوية " بـ ي أغلبـه   ـيعد ف
يجب تلبيتها بعد أصلية ن حقوق ـ ع تعبيراً

  من اإلجحافات االقتصاديةود طويلة ـعق
  

  
  
  

  .واالجتماعية
جنـب القطعـي    وناشدت المنظمة بالت     

، الستخدام القوة إزاء االحتجاجات العمالية    
وإيالء االهتمام بمطالب وضع حد أدنـي       
لألجور يضمن كرامة العـيش، ويمكـن       

جور ضمانه بوضع حد أقصى متناسب لأل     
على نحو ال يضيف أعباء على موازنـة        

  .الدولة
   وعنيــت المنظمــة بــإبراز مخــاطر 

سيناء، داعيـة   شبة جزيرة   األوضاع في   
لمعالجة سياسية واقتـصادية واجتماعيـة      
شاملة، وأكدت المنظمـة علـى موقفهـا        
الداعي التخاذ إجراءات جديـة لمحاسـبة    
الحزب الوطني الحاكم سابقاً وضرورة رد      

لشعب التي تحصل عليها الحـزب      أموال ا 
دون وجه حق وإنهاء هيمنته على الحيـاة        

  .السياسية
   واقترحت المنظمة أن يشكل النائب العام 
آلية خاصة للتحقيق فـي جـرائم الفـساد      
الواسعة المتكشفة، وأن يستعين بأعـضاء      
هيئات قضائية في هذه اآللية التي يجب أن   

ال المهربة تُمنح الوالية الالزمة لتتبع األمو    
خارج الـبالد والـتحفظ علـى األوراق        
والمستندات التي يمكن أن تصبح عرضة      

  .للتخريب
،  للتطورات   وفي سياق متابعاتها الدؤوبة   

تعرب المنظمة عن ترحيبها باالسـتجابات    
المهمة للمجلس األعلى للقوات المـسلحة      
ومجلس الوزراء لبعض المقترحات التـي      

 إلى اإلسـراع   تقدمت بها المنظمة، وتدعو   
باالستجابة لبقية المقترحات باعتبارها تمثل   

تؤمن وسيكون لتحقيقها أن    ضرورة ملحة،   
نجاح الجهود الجاريـة خـالل المرحلـة        

  .االنتقالية
  

  
  
  

 ..
  

" محسن عوض "وخالل مشاركة األستاذ       
" عالء شلبي "بق واألستاذ   األمين العام السا  

األمين العام الحالي فـي فعاليـات فـي         
آذار، /الجمهورية التونسية في مطلع مارس 

تقدمت المنظمة بمذكرة عاجلة إلى المجلس 
األعلى للقوات المسلحة في مصر للعمـل       
بشكل عاجل على معالجة أوضاع أكثر من 

 ألف من المواطنين المصريين الفارين      ٢٠
ن تكدسوا في منطقتي رأس     من ليبيا، والذي  

  .جدير وجربا في األراضي التونسية
   وأشارت المنظمة إلى أهمية اضـطالع   
األطراف الدولية بمسئولياتهم في مجـال      
مساعدة كل من مصر وتونس في استيعاب  

  .تداعيات األوضاع في ليبيا
   وقد رحبت المنظمة بالجهود المصرية     

جالء والمساعدات الدولية التي أسهمت في إ
كل المصريين الفارين إلى تونس في أقل       

  .من خمسة أيام الحقة
  

 ..
 
 /   وتقدمت المنظمة في منتصف مـارس     

آذار بمذكرتين إلى كل من المجلس األعلى 
للقوات المسلحة ومجلس الـوزراء فـي        
مصر، تضمنتا أهمية العمل علـى إنهـاء     

إلشكاليات المتعلقة بمعبر رفح الحـدودي      ا
مع قطاع غزة، ومنوهة بأهميـة تعزيـز        
الجهود الجارية لـضمان حريـة التنقـل        

  .للمواطنين الفلسطينيين في القطاع
   وتقدمت المنظمة بمقترحـات عمليـة      
تتضمن عقد اجتماع موسع مع عدد مـن        
  ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني 
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طـاع غـزة، لالسـتماع      الناشطة فـي ق   
لمقترحاتهم بشأن تعزيز الدور المـصري      
في إنهاء الحصار على قطاع غزة وتحقيق   

  .المصالحة الوطنية الفلسطينية
   كما تقدمت المنظمة بمذكرة عاجلة إلى      

وزير الخارجية في   " نبيل العربي "الدكتور  
آذار، ناشدته فيها العمل بشكل /نهاية مارس

لمـواطنين  عاجل على تـسهيل عـودة ا      
الفلسطينيين العالقين في العديد مـن دول       
العالم إثر خروجهم من قطاع غزة عبـر        

ـ  ٢٥األراضي المصرية قبل ثورة      اير  ين
دة نتيجـة   المجيدة، وعدم تمكنهم من العو    

القيود األمنية المفروضة علـى دخـولهم       
  .لألراضي المصرية

   وقد رحبت المنظمـة بـإعالن وزارة       
ارات المصرية فـي    الخارجية توجيه السف  

الخارج لمنح تأشيرات الدخول للعـالقين       
  .لتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة

   كذلك، جددت المنظمة مخاطبتها لمجلس 
نيـسان بـشأن    / أبريـل  ٢٢الوزراء في   

اســتمرار إشــكاليات الحــد مــن تنقــل 
الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، وخاصة      
بعض الحاالت التي عانت من تباطؤ فـي        

تأشيرات دخول من العالقين في     استصدار  
بعض الدول، وحاالت االحتجاز المفتـوح      
للعائدين بمطار القاهرة لحـين تـرحيلهم       
مباشرة إلى معبر رفح في ظروف غيـر        

قيـد الحراسـة    "مناسبة، وإضافة عبـارة     
بجانب ختم الدخول إلى مـصر،      " األمنية

والذي يمكن أن يشكل خطورة على هؤالء       
 حال سفرهم إلـى     المواطنين الفلسطينيين 

وقد تلقت المنظمة وعـوداً     . بلدان أخرى 
  .بالنظر في مذكرتها ومبادراتها

     وقد رحبت المنظمة بالجهود المصرية 
  

  
  
  

الالحقة التي أثمرت توقيع اتفاق المصالحة      
الوطنية الفلسطينية، والتعهدات التي أعلنها     
وزير الخارجية بشأن ضمان حرية التنقل      

  .عبر معبر رفح
  

 ..
  

    تابعت المنظمة بعميق القلق المصادمات
 التي تفجرت فـي قريـة صـول     الطائفية

 وأمام ، وحي إمبابة بالجيزة،جنوبي القاهرة
مبنى التليفزيـون بماسـبيرو بالقـاهرة،       
وغيرها من الوقائع الخطيرة التي اتصلت      

  .ة المجتمع المصريباستقرار ووحد
   واستنكرت المنظمة التراخـي األمنـي      
الواضح خالل مجريات هـذه األحـداث       
الخطيرة، وحذرت من ارتباطه بمحاوالت     
تهدف للحيلولة دون محاكمة المتـورطين      

 ٢٥في الجرائم المرتكبة في سياق ثـورة        
  . يناير المجيدة

   وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء عـدم       
 المتخذة لوقف هذا التـصدع      كفاية التدابير 

الخطير، خاصة مع تأكيد قيادة الجيش أن       
األحداث تقع ضمن مخطط يستهدف إشعال 

  . حرب أهلية
   واعتبرت المنظمة أن مظاهر االحتقان     
الطائفي تتفاقم بصورة مروعـة، وتـشكل     

بالد في هذه المرحلـة    خطراً داهماً على ال   
 سيما مع الدالئل الواضحة على    الدقيقة، ال 

وجود مؤامرة مـن قبـل أتبـاع النظـام          
  .المخلوع، تجلت في أحداث واضحة

ستنكرت المنظمة التراخي األمني في        وا
مواجهة هذه التطورات الخطيرة التي يمكن 
لها أن تعصف باستقرار البالد، وطالبـت       
  المجلس األعلى للقوات المسلحة والحكومة 

  

  
  
  

ث االنتقالية بالتصدي بكل حزم لهذه األحدا     
الخطيرة، واستبعاد أي معالجات ال تستند      
على التطبيق السليم لصحيح القانون على      
الكافة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينيـة       

  .والسياسية
   وحذرت المنظمة من مغبة التراخي في      
مواجهة هذه األحداث الخطيرة فـي ظـل      
استمرار وتصاعد مناخ االحتقان الطائفي     

 بإحكام طـوال    الذي صنعه النظام السابق   
عقدين متصلين بهـدف تأكيـد الحاجـة        
الستمراريته وغض النظر عـن خطايـاه       
وجرائمه، وهو ما لـم تـنجح الـسلطات         
االنتقالية في معالجته على النحو المناسب      

  . حتى اآلن
   ودعت المنظمة إلى التحـرك بـشكل       
عاجل إلنهاء حالة االرتباك السياسي التي      

رنامج مهـام   تعيشها البالد، عبر إعالن ب    
سياسية وجـدول زمنـي واضـح يلبـي         

) ١: (المطالب الكلية للثـورة، وخاصـة     
الحاجة للبدء فوراً بوضع دستور جديـد،       

اإلسراع بمحاسبة الجناة في الجـرائم    ) ٢(
المرتكبة في سياق الثورة، والتصدي ألي      

اتخاذ ) ٣(محاوالت لإلفالت من العقاب،     
إجراءات جذرية لعالج الخلل في مؤسسة      
الشرطة بما يتجاوز شكليات إعادة الهيكلة،    

االستجابة للنداءات الشعبية المتواصلة    ) ٤(
بحل المجالس المحلية التي يمكن أن تكون       
قد شكلت أو تُشكل قوام الثورة المـضادة،       

فرض حدود واضحة تكفل الحيلولـة      ) ٥(
دون توظيف المعتقدات الدينية في الشئون      

حتقان ويحط العامة على نحو يفاقم حالة اال  
ضمان سـلطة   ) ٦(من رفعتها وقداستها،    

  .الدولة على مختلف دور العبادة
  
  

  قضايا وتفاعالت
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   في سياق تفاعل المنظمة العربية لحقوق  
اإلنسان مع قضايا الحراك الشعبي الممتد      
الذي تـشهده المنطقـة للـدعوة للتغييـر         

أسـيس  واإلصالح، فقد بادرت المنظمة بت    
بهدف عقد ملتقى   " منتدى حوارات عربية  "

حوار فكري شهري حول قضايا حقـوق       
 اإلنسان وما يتصل بها في هذه المرحلـة       

  .المهمة
   وعلى صلة بقضايا المرحلة االنتقاليـة      
التي تشهدها تونس ومصر، وما تشكله من       
أهمية لتقديم النموذج في التحـول باتجـاه       

، تـولي   المجتمع الديمقراطي في المنطقة   
المنظمة اهتماماً بأن تركز فعاليات المنتدى  

سلـسلة  "خالل الشهور الستة األولى على      
  ".حوارات المرحلة االنتقالية

إدمـاج  "   واختارت المنظمة موضـوع     
سياسات المرحلة مبادئ حقوق اإلنسان في   

عنوانا للحلقة األولى من أعمال     " االنتقالية
ل المنتدى، وسيجري خاللها النقاش حـو     

قضايا وإشكاليات المرحلة االنتقالية فـي      "
، ودور حقوق اإلنسان في معالجـة       "مصر

هذه اإلشكاليات وتأمين نجـاح المرحلـة       
االنتقالية، وذلك في حوار مفتوح مع معالي 

وزير اإلعالم األسبق   " محمد فائق "األستاذ  
ونائب رئيس المجلـس القـومي لحقـوق        

يـر  اإلنسان، والذي سيديره اإلعالمي الكب    
  ".حسين عبد الغني"األستاذ 

وتعتزم المنظمة عقد الحلقة األولى من         
" احسـعاد الـصب   "المنتدى بقاعة الدكتورة    

 مساء يوم   بمقر األمانة العامة للمنظمة في    
  .أيار الجاري/ مايو٢٢األحد 

  

  
  
  

 ..
 

  
   شاركت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان 

حقـوق  "في أعمال الندوة اإلقليمية حـول     
التـي  " اإلنسان ودروس الثورة التونـسية    

نظمها المعهد العربي لحقوق اإلنسان يومي 
آذار بالعاصـمة التونـسية     / مارس ٢ و ١

بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات غير    
  .الحكومية للتنمية

   تضمنت أعمال الندوة مناقشة النتـائج      
ن التونسية والمـصرية،    اإليجابية للثورتي 

وآليات تعزيز مكاسب الثـورتين، ودمـج       
حقوق اإلنسان فـي سياسـات المرحلـة        
االنتقالية وجهود وضـع دسـتور جديـد        

  .وضمان الدولة المدنية والمواطنة
   ومثل المنظمة في أعمال الندوة األستاذ      

األمين العام السابق والذي    " محسن عوض "
األسـتاذ  شارك في افتتاح أعمال الندوة و     

األمين العام الذي شارك في     " عالء شلبي "
جلسة تعزيز مكاسب الثورة فـي مجـال        

  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية
  

 ..
  

  
األمـين  " محسن عوض "   شارك األستاذ   

العام السابق للمنظمة في أعمال اجتمـاع       
ي لحقوق اإلنسان د العربمجلس إدارة المعه

 ٢٨م في العاصمة التونسية فـي       الذي التأ 
الطيـب  "شباط برئاسـة الـدكتور      /فبراير
  .وزير التربية التونسي" البكوش

اقشة التقريـرين   ـاول االجتماع من  ـ   تن
  ي للمعهد، وخطة العمل ـي والمالـاألدب

  

  
  
  

  .اإلستراتيجية وبرامج العمل المقبلة
عبـد  "كتور     وانتخب مجلس اإلدارة الد   

رئيـساً لمجلـس إدارة     " الباسط بن حسن  
الذي " الطيب البكوش "المعهد خلفاً للدكتور    

انضم للحكومة االنتقاليـة فـي الـبالد،         
كان مـن  " عبد الباسط بن حسن   "والدكتور  

قيادات المعهد التي تولت مهام البحـوث       
 ثم موقع مدير المعهد حتـى       ،والدراسات

مج بالمكتب ، وكان مديراً للبرا٢٠٠٤العام 
اإلقليمي لمؤسسة فورد األمريكيـة حتـى       

  .انتخابه لموقع مجلس إدارة المعهد
  

 ..
  

   شاركت المنظمة في فعاليـات ورشـة       
المـساواة بـين    "العمل اإلقليميـة حـول      

والتي نظمتها مؤسسات المجتمع    " الجنسين
ت المدني الكويتية بالتعاون مـع مؤسـسا      

المجتمع المدني في فرنـسا فـي سـياق         
فعاليات مسار المجتمع المـدني لمنتـدى       
المستقبل الثامن الـذي يجـري برئاسـة        

  .مشتركة بين كل من الكويت وفرنسا
   عقدت الندوة بالعاصمة الكويتية يـومي    

آيار، ومثـل المنظمـة فـي       / مايو ٥ و ٤
األمـين  " عالء شـلبي   ".أأعمالها كل من    

سـهام   ".دفيها كل من    العام، كما شارك    
منـاء ورئـيس    األعضو مجلـس    " الفريح

عبـد   ".ودالجمعية الوطنية لحماية الطفل     
وأمين مناء  األعضو مجلس   " اهللا الدرازي 

مها البرجس   ".وأ،  عام الجمعية البحرينية  
مناء وعضو الهيئـة  األنائب رئيس مجلس    

اإلدارية للجمعية الكويتية وعدد من قيادات     
الذين أسهموا في اإلعداد وأعضاء الجمعية 

  .الورشلفعاليات 
  

  أنشطة ومشاركات
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   بمشاركة السيدات والـسادة أعـضاء      
الجمعية العمومية ولفيف من ناشطي حقوق 
اإلنسان والخبراء مـن مـصر والـوطن        

نيسان الندوة / أبريل١٦العربي، التئمت في 
.. االنتقال إلى الديمقراطية    "ليمية حول   اإلق

" بين اإلصالح التدريجي والفعل الثـوري     
  .وذلك بمقر األمانة العامة للمنظمة بالقاهرة

محمـد  "   وافتتح أعمال الندوة األسـتاذ      
نائب رئيس المجلس القومي لحقوق     " فائق

اإلنسان وعضو مجلس أمنـاء المنظمـة،       
س بطـر "ونقل للحاضرين تحيات الدكتور     

رئـيس المجلـس القـومي     " بطرس غالي 
لحقوق اإلنسان الذي تعذر مشاركته فـي       
الجلسة االفتتاحية للنـدوة، كمـا رحـب        
بالسيدات والسادة المـشاركين، وخاصـة      
الذين انضموا ألعضاء الجمعية العمومية     
لمناقشة قضية االنتقال إلى الديمقراطية في    
مرحلة الثورة العربية الممتدة مـن أجـل        

  .والعدالة االجتماعية والكرامةالحرية 
األمين العام  " عالء شلبي "   وثمن األستاذ   

للمنظمة التعاون المثمـر بـين المنظمـة        
والمجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر 
في جهود تقصي الحقائق حـول الجـرائم     
المرتكبة في الثورة المـصرية والتقريـر       
المشترك الذي صدر، مؤكداً على اهتمـام       

متابعة هذه الجهود في المرحلـة      المنظمة ب 
المقبلة، جنباً إلى جنـب مـع مـساندتها         
للمطالب الشعبية المشروعة في مختلـف      

  . الساحات العربية
ورقة " محسن عوض "   وعرض األستاذ   

  العمل التي أعدها بمشاركة باحثي األمانة 
  

  
  
  

العامة للمنظمة، والتـي تناولـت قـضايا      
ح فـي   المشروع الوطني الممتد لإلصـال    

الوطن العربي، وثنائيـة اإلصـالح بـين     
الداخل والخارج خالل العشرية الماضـية      

 سـبتمبر  ١١في سياق التحوالت ما بعـد     
، ثم االنتقال إلى مرحلـة الثـورة،     ٢٠٠١

وعرض لجوانب وعوامل التأثير فيما بين      
المرحلتين، وتحوالت المطالب الشعبية من     
اإلصالح إلى التغيير، وانتـصار نمـوذج       

صالح الوطني على نحو ما تحقق فـي        اإل
  .كل من تونس ومصر

   كما عرض لقضايا وإشكاليات المرحلة     
االنتقالية في كل مـن تـونس ومـصر،         
والصعوبات التي تكتنف مسار الثـورات      
الشعبية واالنتفاضات فـي بقيـة البلـدان       
العربية، والتأثيرات المتنامية في منـاطق      

  .تراكم األزمات
توصيات والمقترحات التي    كذلك تناول ال

خلصت إليها الورقة، وخاصة في سـياق       
دور حركة حقوق اإلنسان فـي المرحلـة        

  .الراهنة والمقبلة
" مصطفى التليلـي  "   كما عرض األستاذ    

نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عـن       
حقوق اإلنسان لمقدمات الثورة التونـسية      
وتداعيات الجرائم التي ارتكبهـا النظـام       

خلوع ومالمح نضال الشعب التونسي،     الم
كما تناول التحديات التي تجليهـا الثـورة        
التونسية في المرحلة االنتقالية الراهنـة،      
والتي تشمل معالجـة آثـار الـسياسات        
المختلفة التي انتهجها النظام السابق فـي       
ــسياسي واالقتــصادي،    ــالين ال المج
وسيناريوهات وضع دستور جديد للـبالد      

  .خابات البرلمانية والرئاسيةوإجراء االنت
  اول المشاركون ـي المناقشات، تنـ   وف

  

  
  
  

أهمية دعم الحركات االحتجاجية العربيـة      
إلجراء إصالحات جذريـة فـي البلـدان       
العربية تلبي مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان 
والبناء الديمقراطي الجاد والدولة العصرية     
ومجتمع المواطنة، وعبروا عـن اهتمـام       

 بنجاح المرحلة االنتقالية في كل من     خاص
تونس ومصر باعتبارهما سيقودان قاطرة     

 ويقدمان النموذج   ،اإلصالحات في المنطقة  
تباعه في ظل غيـاب الطالئـع       االواجب  
  .السياسية

   وعبر المشاركون عن تطلعهم لمزيد من 
االنخراط الميداني لحركة حقوق اإلنـسان      

ـ       ام في التطورات واألحداث، مـع االهتم
بتقديم مساهمات في صـياغة المراحـل       
االنتقاليـة والدســاتير الجديـدة إلرســاء   

  .المطالب المنشودة
  

.. 
 

عقدت المنظمة اجتماعاً مـع ممثلـي           
منظمة حقوق اإلنسان في الدول العربيـة       

بمقر األمانة العامـة    ) أومراس( في ألمانيا 
نيسان، بحضور كل /ل أبري١٩للمنظمة في 
األمـين العـام    " عالء شلبي "من األستاذ   

األمين " محسن عوض "للمنظمة، واألستاذ   
عضو " نبيل يعقوب"العام السابق، واألستاذ  

مجلس أمناء المنظمة ورئيس أومـراس،      
عضو اللجنـة   " حامد فضل اهللا  "والدكتور  

التنفيذية للمنظمة وأمين الصندوق وعضو     
أومراس، والـدكتور   ي  ـالهيئة اإلدارية ف  

" غالـب العـاني   "والدكتور  " بيبكاظم ح "
 الهيئة اإلداريـة فـي أومـراس،        عضو
المدير التنفيذي  " محمد راضي "اذ  ـواألست

  دير ـم" معتز عثمان"اذ ـللمنظمة، واألست
  

  فعاليــات
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اإلدارة القانونية باألمانة العامة، واألستاذ     
  .الباحث باألمانة العامة" إسالم أبو العينين"

ناول االجتماع تعزيز التعاون الجاري        ت
بين المنظمة وفرعها في ألمانيا، وخاصة       
في مجـال تقنيـات التواصـل والنـشر         
ومشاريع األبحاث والدراسات والحمالت،    
للعناية بقضايا دعم المجتمعات األوروبية      
للحقوق العربية، والتضامن مـع حقـوق       

  .الجاليات العربية في المهجر
  

 ..
  

  
نيسان / أبريل ١٢   اجتمعت المنظمة في    

باللجنة الدولية التابعـة لمجلـس حقـوق        
اإلنسان للتحقيق في الجرائم المرتكبة فـي   

" شـريف بـسيرني   "ليبيا برئاسة الدكتور    
" أسـمى خـضر   "رئيس اللجنة واألستاذة    
" فيليـب كيـرش   "عضو اللجنة والقاضي    

 المنظمة في االجتماع    عضو اللجنة، ومثل  
رئيس مجلـس   " أمين مكي مدني  "الدكتور  

عـالء  "أمناء المنظمة السابق واألسـتاذ       
، كما شارك في األمين العام للمنظمة" شلبي

عـضو  " حافظ أبو سعدة"األستاذ االجتماع  
اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس المنظمـة      

هدى "األستاذة  المصرية لحقوق اإلنسان، و   
ممثـل المركـز العربـي       "عبد الوهـاب  

  .الستقالل القضاء
   تناول االجتماع جهود المنظمة في مجال 
توثيق االنتهاكات والجرائم المرتكبة فـي      
ليبيا، وقدمت المنظمـة توثيقـاً لجريمـة        

عـضو  " منصور الكيخيـا "اختطاف السيد  
مجلس أمناء المنظمـة األسـبق والـذي        

، ١٩٩٣اختطف في القاهرة في ديـسمبر       
  منظمة أنها تقدم هذه القضية للجنة وأكدت ال

  
  
  

 باعتبارها قضية ممتدة وتدخل في سـياق      
  .الوالية الزمنية للجنة

   وتعكف المنظمة علـى إعـداد ملـف        
توثيقي كامل باالنتهاكات إلمداد اللجنة به      
بشأن أوضاع حقوق اإلنسان فـي ليبيـا        

 ١٧والجرائم المرتكبة منذ انطالق ثـورة       
القـضايا األخـرى    شباط، وبعض   /فبراير

  .الممتدة قبل تشكيل اللجنة
  

 .. 
  

 عقدت المنظمة اجتماعاً مـع ممثلـي         
منظمة حقوق اإلنسان في الدول العربيـة       

بمقر األمانة العامـة    ) أومراس(في ألمانيا 
نيسان، بحضور كل / أبريل٢١للمنظمة في 
عـام  األمـين ال  " عالء شلبي "من األستاذ   

" راجـي الـصوراني   "للمنظمة، واألستاذ   
رئيس مجلس أمناء المنظمـة، والـدكتور       

عـضو اللجنـة التنفيذيـة      " حسن موسى "
للمنظمة ورئيس فرع النمـسا، والـدكتور      

أمين سر فـرع النمـسا،   " ضياء الشمري "
نائـب رئـيس    " حسنية عوض "والدكتورة  

" محمـد راضـي   "فرع النمسا، واألستاذ    
  .منظمةالمدير التنفيذي لل

   تناول االجتماع تعزيز التعاون الجاري     
بين المنظمة وفرعها في النمـسا حـول        
القضايا موضع االهتمام المشترك، وخاصة 
في مجال دعم حقوق الشعوب العربية في       
مناطق تراكم األزمـات، والتفاعـل مـع        
اآلليات الدولية، والتضامن مـع حقـوق       

  .الجاليات العربية في المهجر
  

 ..
  

     

  رئيس " راجي الصوراني"التقى األستاذ    

  
  
  

 مجلس أمناء المنظمـة ومـدير المركـز       
ني لحقوق اإلنسان بالبروفيـسور     الفلسطي

مقـرر األمـم المتحـدة      " يتشارد فولك ر"
الخاص بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 

 فـي   ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ العام     
  .نيسان خالل زيارته للقاهرة/ أبريل٢٥

   وتناول اللقاء أولويات المرحلة الراهنة     
 ودور ال حقوق اإلنسان في فلسطينفي مج

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنـسان فـي       
متابعة أوضاع حقوق اإلنـسان، والمهـام     
الملحة في سياق التحوالت التي تـشهدها       

  .المنطقة
األمـين  " ء شلبيعال"   كما التقى األستاذ   

 ٢٦العام للمنظمة المقرر الخاص في يوم       
نيسان، وتناول اللقاء تحوالت الدور     /أبريل

المصري تجاه القضية الفلـسطينية فـي       
المرحلة الراهنة، وجهود المنظمـة فـي       

  .مجال دعم إنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني
  

 ..
  

 المنظمة في فعاليـات اللقـاء          شاركت
التشاوري ألعضاء حملة تعـديل قـانون       
الجمعيات األهلية في مصر، والذي ضـم       

 مؤسسة غير حكومية، ونظمه البرنامج ١٤
 ٥العربي لنشطاء حقـوق اإلنـسان فـي      

  .أيار بالقاهرة/مايو
   عقد االجتماع في مقر مؤسسة الشهاب      
لحقوق اإلنسان، وتناول مطالب الجمعيات     

ألهلية لتعديل القانون بمـا يتوافـق مـع         ا
التحوالت ودور المجتمـع المـدني فيـه،     
وبلورة مقترحات التعديل للتعبئـة حولهـا      

. ومثل المنظمة في االجتمـاع أ     . وطرحها
الباحث باألمانة العامة   " إسالم أبو العينين  "

  .للمنظمة

  فعاليــات
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المنظمة العربية لحقوق اإلنسان       أعربت  
املة للدعوات بانتفاضـة    عن مساندتها الك  

شعبية فلسطينية وعربيـة شـاملة ضـد        
ـ    االحتالل اإلسرائيلي   ٦٣ في الذكرى الـ

، وفي مواجهة طابعيه االسـتيطاني      للنكبة
والعنصري، وإلنجاز مهمة تفعيل حقـوق      
الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير 

ودعت المنظمة الشعوب   . القابلة للتصرف 
المحبـة للـسالم    العربية وكافة الشعوب    

أشكال ووسائل  بكافة  للتعبير عن تضامنها    
  .الضغط السلمية

   وعبرت المنظمة عن رؤيتها ألنه لم يعد 
هناك من مجال سـوى االسـتمرار فـي         
االنتفاض واالحتجاج والمقاومة المشروعة    

وأكدت أن حـق  . لتلبية الحقوق الفلسطينية  
كل شعب في تقرير مصيره يكفل الحق في 

  . بكافة الوسائل المشروعةالمقاومة 
المنظمة على إدانتهـا البالغـة         وأكدت  

 ١٥للجرائم التي ارتكبتها إسـرائيل فـي        
آيار علـى خطـوط التمـاس مـع         /مايو

األراضي العربيـة المحتلـة فـي غـزة         
والجوالن وجنوب لبنان، والتي استخدمت     
خاللها الرصاص الحي لقتل المتظـاهرين    

 ١٥اد  العزل، والـذي أدى إلـى استـشه       
متظاهراً وجرح المئات مـن المطـالبين       

  ودة لديارهم، ـي العـم المشروع فـبحقه
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ن هـذه التظـاهرات     واعتبرت المنظمة أ  
تشكل دليالً أكيداً على تمسك أبناء الشعب       
الفلسطيني في الداخل والشتات بحقهم في      
العودة لديارهم والتعـويض وفـق قـرار        

  .١٩٤الجمعية العامة رقم 
   وشددت المنظمة على أن حق العـودة       
يشكل جوهر حقوق الـشعب الفلـسطيني       
الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف،     
ولطالما عملت المنظمـة وغيرهـا مـن        
جماعات حقوق اإلنسان علـى التـصدي       
لمحاوالت االنتقـاص مـن هـذا الحـق         

  .المحوري
 االحـتالل يـشكل     وأكدت المنظمة أن     

دانــت االســتخدام جـوهر الــصراع، وأ 
في مجلس  " الفيتو"األمريكي المتكرر لحق    

األمن لعرقلة إدانـة جـرائم إسـرائيل،        
كما أدانت سياسـات    . وآخرها االستيطان 

المجموعة الرباعية الهادفة الختزال إرادة     
المجتمع الدولي في قـرارات وسياسـات       
تتعارض مع الحقـوق الثابتـة للـشعب         

مة لألمـم   وطالبت األمانة العا  . الفلسطيني
المتحدة باالنسحاب فوراً من المجموعـة      
الرباعية التي تتعـارض كافـة مواقفهـا        
وسياساتها مع دور األمم المتحدة كراعـي      
مؤتمن على حقوق الـشعب الفلـسطيني       

  .المشروعة
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 
     

 كمنظمة دوليـة    ١٩٨٣تأسست عام   *   
ة للدفاع عـن حقـوق      إقليمية غير حكومي  

 الـوطن   فـي اإلنسان وحرياته األساسية    
 بالقاهرة بموجـب    الرئيسمقرها  *العربي  

حاصلة * اتفاق مقر مع الحكومة المصرية    
ــالمجلس  ــشارية ب ــصفة االست ــى ال عل

 بـاألمم المتحـدة   واالجتماعي   االقتصادي
وحاصلة على صفة عالقات العمل مـع       *

  .٢٠٠٤منظمة اليونسكو عام 
  

  عالء شلبي.أ:   امــعـألميـن الا
  راجي الصوراني.أ:   رئيس مجلس األمناء

  مها البرجس.أ:   ســائب الرئيـنـ
 -الميرغنـي شارع   ٩١ : الرئيسالمقر  

  .ع.م.ج١١٣٤١مصر الجديدة القاهرة 
   ٢٤١٨١٣٩٦: ت    
   ٢٤١٨٥٣٤٦: فاكس
  :إلكترونـيد ـبري

com.gmail@aohrarab 
net.link@aohr 

  : تـع اإلنترنـموق
net.aohr.www   

org.arabhumanrights.www 
  

  : االشتراكات السنوية للعضوية
         .رياً مص جنيها١٥٠ًمصر داخل 

  . دوالراً ١٥٠خارج مصر 
تحول االشتراكات والتبرعات بشيكات أو     
صكوك أو حواالت باسم المنظمة إلى البنك 

 حـساب   . فرع ثروت  - المصري الوطني
  ٢٠٤٢٤٤٨ يجار

Alwatany Bank of Egypt Sarwat.  
Account 2042448. 

  

 

     يمحمد راض .عالء شلبي، أ.أ الطيب، يهايد.أمحسن عوض، .أ،   
   إسالم محمد أبو العينين، .معتز باهللا عثمان، أ .أ، ممدوح سالم. أ                                

  فاطمة فرغلي. أ                                

  سامي زكريا .أ  
  

 

.. 
 

  عدد خاص
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