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تقرير مؤمتر تحديات األمن وحقوق اإلنسان ىف املنطقة العربية
 6 - 5نوفمرب  2014الدوحة  -قطر
مقدمة :
انعقــد بالدوحــة خــال الفــرة مــن  ٦-٥نوفمــر  ،٢٠١٤املؤمتــر الــدويل «تحديــات االمــن وحقــوق االنســان يف
املنطقــة العربيــة» ،بالتعــاون بــن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان بدولــة قطــر واالمانــة العامــة لجامعــة الــدول
العربيــة واالمانــة العامــة ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب واملفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان والشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان .وقــد شــارك يف املؤمتــر ممثلــون رفيعــو املســتوى مــن وزارات الداخليــة
والعــدل واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظــات املجتمــع املــدين يف املنطقــة العربيــة ،وعــدد مــن
خـراء اإلجـراءات الخاصــة واآلليــات التعاقديــة لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة وممثــي آليــات حقــوق االنســان
باملنظــات اإلقليميــة والدوليــة.
وقــد جــاء انعقــاد هــذا املومتــر يف ســياق حــرص الجهــات املنظمــة عــى التأكيــد مــن جديــد عــى
أهميــة إحـرام ســيادة القانــون بحيــث يكــون جميــع األشــخاص واملؤسســات والهيئــات العامــة والخاصــة  ،مبــا يف
ذلــك األجهــزة التنفيذيــة ذاتهــا ،مســؤولني أمــام قوانــن وترشيعــات صــادرة علن ـاً تتفــق مــع القواعــد واملعايــر
الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وتطبــق عــى الجميــع دون أي متييــز.
وقــد كان الهــدف األســايس للمؤمتــر مناقشــة العالقــة بــن ضــان األمــن واح ـرام حقــوق االنســان
باعتبارهــا مســؤوليتني أساســيتني مــن مســؤوليات الــدول ،و بحــث تأثــر كل منهــا عــى اآلخــر ومناقشــة
التحديــات ذات الصلــة عــى صعيــد املنطقــة العربيــة ،باالضافــة اىل اســتعراض تجــارب الــدول التــي تواجــه
تحديــات كبــرة ىف هــذا املجــال وكذلــك تجــارب املنظــات اإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة بقضايــا األمــن وحقــوق
اإلنســان .

أوالً الجلسات :
الجلسة االفتتاحية
افتتــح املؤمتــر الســيد الوزيــر /محمــد فائــق ،رئيــس الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،
الســيد الدكتــور /عــى بــن صميــخ املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان  ،الســيد الدكتــور /عبــد اللطيف
بــن راشــد الزيــاين أمــن عــام مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــريب  ،الســيد الدكتــور /محمــد بــن عــي كومــان
األمــن العــام ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب  ،الســيد األســتاذ /زيــد بــن رعــد املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان
باألمــم املتحــدة ( كلمــة مســجلة )  ،الســيد الســفري /وجيــه حنفــي األمــن العــام املســاعد للشــؤون القانونيــة
بجامعــة الــدول العربيــة  ،الســيد الدكتــور /أحمــد محمــد الجــروان رئيــس الربملــان العــريب .
•وقــد تنــاول الدكتــور /عــي املــري رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق االنســان بدولــة قطــر ىف كلمتــه رضورة
الحفــاظ عــى األمــن وذلــك لضــان تحقيــق حقــوق االنســان الــذى ال بديــا لهــا  ،وأهميــة أن نــدرك أن انتهــاك
حقــوق اإلنســان بدعــوى الحفــاظ عــى األمــن الوطنــى مل يعــد خيــارا ً مقبــوالً لــدى شــعوب املنطقــة .
وأعــرف أن هنــاك صعوبــه ىف تحقيــق التــوازن فيــا يتعلــق بالحفــاظ عــى األمــن الوطنــىوحقــوق األنســان  ،وأن الوقائــع أثبتــت دوم ـاً أن عــدم أح ـرام حقــوق األنســان واألمعــان ىف
التجــاوزات يــؤدى إىل اإلخــال باألمــن والنظــام .
ونبــه إىل أن األرهــاب يعتــر أكــر أنتهــاك لحقــوق األنســان ولحيــاة األشــخاص ومحاربتــه يجــبأن تعتمــد عــى ترشيعــات وآليــات مرشوعــه تتفــق مــع معايــر حقــوق اإلنســان وتصــون
حقــوق األف ـراد واملجتمعــات .
كــا تحــدث عــن أن األحتــال األرسائيــى لــأراىض الفلســطينية املحتلــه واألعتــداء الهمجــىاألخــر عــى قطــاع غــزة بدافــع حاميــة األمــن ومحــاوالت تهويــد القــدس الرشيــف ميثــل أعتــداء
عــى األنســانية جمعــاء وقيمهــا ومبادئهــا قبــل أن يكــون األعتــداء عــى القانــون الــدوىل .
وناشــد األمــم املتحــدة بــرورة رفــع الظلــم عــن الشــعب الفلســطينى وفــك الحصــار عــن قطــاعغــزة ومقاومــة األحتــال األرسائيــى .
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كــا دعــا إىل اســتكامل املنظومــة العربيــة لحقــوق االنســان وتنســيق الجهــود ملواجهــة التحدياتالتــى تواجــه منطقتنــا العربية.

يكتســب أهميــة بالغــة وفرصــة ســانحه للحــوار والتعــاون بــن األجهــزة األمنيــة ومنظــات حقــوق االنســان
مؤكــدا ً أن الحــق يف األمــن رضوري للحيــاه مثــل الحــق يف الغــذاء .

وانتهــى إىل القــول بــأن هــذا املؤمتــر يشــكل فرصــة تاريخيــة لفتــح حــوار جــاد ومســئول لتطويــراملنظمــة األمنيــة العربيــة مبــا يتــايش مــع حقــوق االنســان والكرامــة االنســانية وتبــادل التجــارب
املعنيــة يف هــذا املجــال مــع أهميــة تطويــر رشاكــة فاعلــه بــن األجهــزة األمنيــة ومنظــات
املجتمــع ،ورضورة اســتدامة هــذا الحــوار كعمــل مؤســي بــن هــذه االط ـراف املعنيــة وذلــك
مــن أجــل تحقيــق التــوازن الــأزم بــن متطلبــات األمــن ومتطلبــات ضــان حاميــة وتعزيــز
حقــوق اإلنســان بحيــث ال تطغــي أحدهــا عــى األخــرى.

و أن األمــن رشط رضوري لــكل تنميــة فعالــة وبــدون وجــود منــاخ أمــن ومتالئــم فــأن التنميــةال تتحــرك وأكــد أن املنطقــة العربيــة تتعــرض لتحديــات أمنيــه غــر مســبوقه ويتفاقــم العنــف
ويــزداد ويطغــى التطــرف وينتــر الســاح واملتفج ـرات والتهريــب وتجــارة البــر وعمليــات
األغتيــال والخطــف و أن كل مــا ســبق أصبــح مــن األخبــار اليوميــة .

• ثــم تحــدث الســيد /عبــد الطيــف الراشــد األمــن العــام ملجلــس التعــاون الخليجــي فأكــد عــى أن مجلــس
التعــاون الخليجــي يتبنــى سياســة ثابــت واضحــة تقــوم عــى مطالــب أساســية يف مقدمتهــا نبــذ العنــف والدعوة
للحــوار ،مشـرا إىل ان اإلختــاف والخــاف اليعنــي عــدم الحــوار بــل هنــاك رضورة الســتمرارية هــذا الحــوار مــن
أجــل االســتقرار وضــان حقــوق االنســان .
مؤكــدا ً انــه عندمــا يــردى األمــن وينــزع تكــون حقــوق االنســان عرضــة لالنتهــاك و انــه ال أمــنبغيــاب حقــوق اإلنســان والحقــوق لإلنســان يف غيــاب األمــن.
كــا أوضــح ســيادته أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي أقــرت سياســات تهــدف إىل تحقيــقالتعــاون األمنــي عــى أعــى مســتوى مــع حاميــة أكــر لحقــوق اإلنســان .ويف هــذا األطــار أقــرت
االســراتيجية الشــاملة لألمــن واإلســتقرار ملكافحــة التطــرف املصحــوب باإلرهــاب إميانــا بــأن
تحقيــق األمــن واإلســتقرار لــن يــؤيت مثــاره دون تحريــك التعــاون والتنســيق املشــرك ،كــا اقــرت
دول املجلــس وثيقــة أبوظبــى ملكافحــة االتجــار بالبــر وإنشــاء مكتــب وطنــي لحقــوق االنســان.
واســتعراض جهــود دول مجلــس التعــاون التــي تهــدف إىل حاميــة واحــرام حقــوق االنســانمشـرا ً إىل ان املنطقــة تعيــش يف ظــروف سياســية وأمنيــة معقــدة وتحديــات وتهديــدات أبرزهــا
غيــاب األمــن واألمــان يف عــدد مــن الــدول العربيــة وتزايــد حــركات االرهــاب والتطــرف.
•وىف كلمــة الدكتــور /محمــد بــن عــي كومــان األمــن العــام ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب أكــد أن هــذا املؤمتــر
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و أنــه عنــد التحــدث عــن األمــن البــد أن نذكــر كــم مــن رجــال األمــن ســقطوا مــن أجــل تأديــةالواجــب ومل يثنيهــم ذلــك عــن تحمــل رســالتهم لحاميــة أمــن الوطــن واملواطــن .
وشــدد عــى أن تقديســنا للحــق ىف األمــن وتقديرنــا لرجــال الرشطــه ال يعنــى أبــدا ً غــض النظــرعــن ضــان حقــوق األنســان األخــرى  ,حيــث أن الجميــع يؤمــن كل األميــان بــأن مامرســة العمــل
مــن أجــل صيانــة وتحقيــق األمــن ال يكــون عــى حســاب احـرام حقــوق النســان والحفــاظ عــى
كرامتــه ولكــن يتــم ذلــك ىف أطــار اإللتـزام التــام بالقانــون .
فيــا أوضــح ســيادته أن هنــاك صــوره قامتــة لرجــال األمــن وأن وراء ذلــك محــاوالت فرديــةتســتخف بقواعــد املهنــة واألســتهتار بحقــوق األنســان وأن مجلــس وزراء الداخليــة العــرب عــازم
بقــوة عــى وقــف هــذه املامرســات الفرديــة والنــادرة وذلــك مــن خــال نــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان.
وىف ختــام كلمتــه أكــد أنهــم منفتحــون عــى أى تجربــه أو أفــكار بنــاءه تعمــق وتعظــم مــنمامرســة حقــوق اإلنســان ىف األداء األمنــى وأن هــذا املؤمتــر يعــد أنجــازا ً بأعتبــاره يــرىس التالقــى
املثمــر والتعــاون بــن املؤسســات األمنيــه ومنظــات حقــوق اإلنســان وتثبيــت الحــق ىف األمــن
واألمــان .
•وىف كلمــة مســجلة للمفــوض الســامى لحقــوق األنســان األمــر /زيــد بــن رعــد وجــه رســاله خاللهــا إىل املؤمتــر
أشــار فيهــا اىل دور املجتمــع املــدىن و دوره املهــم مــع رضورة وجــود منهــج شــعبى شــامل وشــفاف ملواجهــة
التحديــات األمنيــة وأح ـرام الكرامــة األنســانية ،مش ـرا ً إىل أن القانــون الــدوىل يضمــن مبــادىء للتعامــل مــع
معضلــة األمــن دون املســاس بحقــوق اإلنســان وضــان مســئولية رجــال األمــن إلق ـرار هــذه الحقــوق .
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متحدث ـاً عــن أســباب األضطرابــات والرصاعــات أصبحــت متعــدده منهــا السياســات القمعيــةوعــدم التســامح وأنتشــار التعصــب والطائفيــه  ،موضح ـاً أن جميــع الــدول األعضــاء وافقــت
عــى منهــج شــامل ومتكامــل للتصــدى لألرهــاب وســيادة القانــون كأســاس جوهــرى وفقــا
ألســراتيجية األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف والتطــرف واألرهــاب .
و أن هنــاك عالقــة بــن غيــاب حقــوق األنســان والظــروف املؤديــة للعنــف واألرهــاب مؤكــدا ًعــى رضورة بنــاء حــوار شــامل واألســتمرار ىف تنميــة الشــباب ومتكــن املــرأة  ،و أن الوقايــة
مــن األرهــاب تتطلــب وجــود أرادة سياســية وأح ـرام املعايــر الدوليــة لحقــوق األنســان مــع
أســتقالل القضــاء وأج ـراء أصالحــات للمؤسســات األمنيــة والتشــجيع الــدوىل عــى األنضــام
والتصديــق عــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق األنســان خاصــة العهــد الــدوىل للحقــوق املدنيــة
واالقتصاديــة واألجتامعيــة والنظــام األســاىس للمحكمــه الجنائيــة الدوليــة.
•وتحــدث الســفري /وجيــه حنفــى األمــن العــام املســاعد لجامعــة الــدول العربيــة للشــئون القانونيــة فأشــار اىل أن
املؤمتــر يعــر عــن رغبــه مخلصــه لحاميــة حقــوق اإلنســان ىف وطننــا العــرىب الــذى يعيــش مرحلــه تحــول فارقــه
 ,وقــال أن أنشــاء املحكمــه العربيــة لحقــوق األنســان ميثــل تجســيدا حقيقيـاً لهــذا التطــور .
ودعــا الــدول العربيــة إىل التصديــق عــى النظــام األســاىس للمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســانحتــى تدخــل حيــز النفــاذ ىف أقــرب وقــت  ,وقــال أن تعزيــز حقــوق اإلنســان ال يجــب يكــون
عــى حســاب األمــن الوطنــى وأن حاميــة األمــن الوطنــى ال تتــم بإغفــال حقــوق األنســان .
موضح ـاً تطلعــه إىل توصيــات تؤكــد عــى رضورة أن يســود األمــن والســياده الوطنيــة وأح ـرامحقــوق اإلنســان وااللتـزام بأحــكام القانــون الــدوىل العــام والقانــون الــدوىل األنســاىن عنــد أتخــاذ
أى تدابــر ىف مجــال مكافحــة األرهــاب.
وأشــار إىل أن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ىف ســياق مكافحــة األرهــاب هــو جوهــر أسـراتيجيةاألمــم املتحــدة ملكافحــة األرهــاب  ,وأكــد أنــه ال تناقــض بــن األمــن وحقــوق األنســان وكل
منهــا يكمــل األخــر ويعــززه  ،مــع التأكيــد عــى وفــاء الدولــة بإلتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة
خاصــة املتعلــق منهــا بحقــوق األنســان  ،مشــددا ً أنــه مــن الــروره خلــق تــوازن بــن تحديــات
األمــن وأح ـرام حقــوق اإلنســان .
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•وألقــى الســيد /أحمــد الجــروان رئيــس الربملــان العــرىب كلمــة أوضــح خاللهــا أن مبــادىء حقــوق األنســان تؤكــد
عــى رضورة العيــش األمــن الكريــم وأن املخاطــر األمنيــه الداخليــة والخارجيــة التــى متــر بهــا بالدنــا العربيــة
والتــى تهــدف إىل النيــل مــن وحدتــه ووجــوده تدعونــا جميعـاً للعمــل مــن أجــل تحقيــق أمــن أوطننــا وشــعوبنا
 ،وقــال أن حــل القضيــة الفلســطينية وهــى القضيــة املحوريــة أمــر هــام ألســتقرار أمــن املنطقــه وأنــه ال بــد مــن
وقــف انتهــاك األحتــال األرسائيــى ضــد الشــعب الفلســطينى واألعتــداء الغاشــم عــى قطــاع غــزة .
وأكــد ان الربملــان العــرىب يدعــو إىل ترســيخ مبــادىء حقــوق اإلنســان للحفــاظ عــى أمــن األوطــان ،مطالبــاً املجتمــع الــدوىل بتحمــل مســئولياته لتمكــن الشــعب الفلســطينى مــن أجــل بنــاء
دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشيــف .
ونبــه إىل حقيقــة أن العمــل مــن أجــل تحقيــق األمــن ال ميكــن أن يغفــل أهميــة حقــوق األنســانوحاميتهــا  ،كــا أكــد عــى أهميــة تحــرى الدقــة ىف املعلومــات فيــا يتعلــق ببعــض املجريــات
غــر الســلمية ىف بعــض الــدول .
•أختتــم الســيد الوزيــر /محمــد فايــق رئيــس املجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان ورئيــس الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الجلســة األفتتاحيــة بكلمتــه التــى أكــد فيهــا عــى أهميــة املؤمتــر بأعتبــاره
يــأىت ىف وقــت يتعــرض فيــه الوطــن العــرىب ملخاطــر كبــرة ىف مقدمتهــا خطراألرهــاب الــذى يــرب بــادا ً عربيــة
ويقتــل ويعربــد فيهــا هادفـاً اســقاط هــذه الــدول  ،مشـرا إىل أنــه قــد كــرت الحــروب بالوكالــة ىف الوطــن العــرىب
مســتفيدة باألرهــاب ومســتخدمه لــه  ،مــا يهــدد بتفكيــك األمــة العربيــة إىل قبائــل وجامعــات ســنة و شــيعه
وأمازيــج وأكـراد وغريهــا مــن طوائــف تهــدف اىل إعــادة هــذه األمــة اىل العصــور الوســطى ورمبــا أبعــد مــن ذلــك .
و أن هــذه الهجمــة الرشســة لألرهــاب تــأىت ىف أعقــاب ثــورات ىف بعــض الــدول تطالــب بالحريــةوالكرامــة األنســانية والعدالــة األجتامعيــة .
مؤكــدا ً عــى أنــه ىف مواجهــة هــذه التحديــات أصبحــت دول املنطقــة مطالبــة بتحقيــق األمــن ,أمــن الوطــن واملواطــن واألنتقــال إىل نظــم تحــرم حقــوق اإلنســان أحرتامـاً كامـاً وذلــك تنفيــذا ً
للعقــد األجتامعــى الــذى ميثلــه الدســتور .
كــا اكــد ســيادته عــى ان املجتمعــات التــي تنتهــك فيهــا حقــوق االنســان ويهمــش فيهــا بعــض7

املواطنــن واملجتمــع املــدين تنشــأ فيهــا البيئــة املناســبه واملشــجعة إلنــدالع األرهــاب ولذلــك
فــأن األمــن اليتحقــق إال باإلحـرام الكامــل لحقــوق االنســان فــا أمــن بــدون حقــوق االنســان
والحقــوق إنســان بــدون أمــن فهــا متالزمــان للمجتمعــات اآلمنــة املســتقرة .
وأوضــح أن األمــن الــذي ننشــده هــو األمــن مبعنــاه الشــامل ،أمــن الدولــة الــذي يحمــيحدودهــا مــن أي اعتــداء وأمــن املواطــن الــذي يحميــه مــن أي خــوف أوتهديــد .
مشــرا ً إىل أن االرهــاب الــذي يــرب منطقتنــا والقــوى التــى تســاعده وتحركــه اليســتهدفدولــة بعينهــا وامنــا يســتهدف يف النهايــة الوطــن العــريب كلــه واليســتثني احــدا.
مؤكــدا ً عــى رضورة أن نتعــاون جميعــا يف محاربــة االرهــاب مــع االحــرام الكامــل لحقــوقاالنســان واألمــن االنســاين وإنــه البــد مــن وجــود تعــاون دويل صــادق يف مقاومــة االرهــاب
والقضاءعليــه .
وختــم الســيد فايــق كلمتــه بقولــه أن األمــن ال يتحقــق بــدون احـرام حقــوق االنســان وحقــوقاإلنســان ال تحــرم دون أن يتحقــق أمــن الدولــة واملواطــن .

الجلسة األوىل
التجارب الدوليه واالقليمية حول العالقه بني عمل املؤسسات األمنية وحقوق االنسان
وتــرأس هــذه الجلســة الســفري ابراهــام ســتان االمــن العــام املســاعد لشــئون الدفــاع واألمــن مبنظمــة الــدول
االمريكيــة وىف هــذه الجلســة جــرت مداخلــة عامــة حــول العالقــة بــن مجــاالت االمــن وحقــوق االنســان و تــم
عــرض ورقــة عمــل حــول جهــود مجلــس الــوزراء العــرب و ورقــة عمــل اخــرى حــول دور املفوضيــة الســامية
لحقــوق االنســان وتحــدث ىف هــذه الجلســة ايضــا الســيد  /فاتســا اوغرزقــو نائــب رئيــس املحكمــة االفريقيــة
لحقــوق االنســان و ممثــى مجلــس وزراء الداخليــة العــرب حيــث تــم عــرض اكــر مــن مدونــة ســلوك للــدول
العربيــة ( مرفقــة).
وقــد تناولــت املناقشــات واقــع العالقــة بــن األمــن و حقــوق اإلنســان مــن جانــب الدولــة والفرد ،وأن هاجــس األمــن هــو أمــر حــارض يوميـاً ىف االعــام والحــوار الســياىس وىف قنــوات التواصــل
االجتامعــى املختلفــة وأصبــح تعبــر األمــن اصطــاح دراج.
 كــا أكــدت املناقشــات عــى أن العالقــة املعقــدة بــن األمــن وحقــوق اإلنســان بأعتبــار أنكل املفاهيــم الخاصــة هــى مفاهيــم معقــدة  ،مؤكديــن ايضــاً عــى حــق اإلنســان ىف األمــن
مــع الرتكيــز عــى العالقــة بينــه وبــن حقــوق اإلنســان مــن املنظــور الشــامل  ،متســائلني هــل
يتعــارض ذلــك مــع األمــن القومــى والقانــون الــدوىل اإلنســاىن  ،مــع رضورة األخــذ ىف األعتبــار
ميثــاق األمــم املتحــدة كمرجعيــة لألمــن القومــى والســام .
وقــد أشــارت املناقشــات إىل أنــه مــن املمكــن أن يكــون األمــن مكمــاً لحقــوق اإلنســان وليــس مقيــدا ً
لها حيث أن معظم االتفاقيات و املعاهدات الدولية توفر ضامنات لهذ العالقة.
وتــم مناقشــة خطــورة زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا التــى تحــد وتؤثــر ىف حقــوق اإلنســان ىفغــر أوقــات الحــروب  ،مطالبــن الــدول بتحديــث ترشيعاتهــا وقوانينهــا الداخليــة حتــى تتوافــق
و الصكــوك واملعايــر الدوليــة.
 -أن هنــاك مشــاكل ىف التطبيــق عــى أرض الواقــع كــا يحــدث ىف بعــض الــدول هنــاك حاجــة
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لتوفــر مزيــد مــن األمــن و مثــال عــى ذلــك مــا يحــدث ىف العـراق األن حيــث توجــه التهديــدات
للف ـراد واملجتمــع وبشــكل أكــر .وعليــه يجــب توفــر األمــن للــدول واألف ـراد عــى أن يشــمل
ايض ـاُ البنيــة التحتيــة واالقتصــاد والثقافــة والديــن  ،وأن يكــون هنــاك وفق ـاً ملــا أتفــق عليــه
الســادة الحضــور حــل وســط أو مــا أطلــق عليــه البعــض (املصالحــة بــن االمــن وحقــوق
اإلنســان).
كذلــك تــم التأكيــد عــى رضورة أن تكــون هنــاك آليــات أو أج ـراءات خاصــة وحلــول دوليــةمبشــاركة املنظــات الدوليــه واملنظــات غــر الحكوميــة .
وىف ورقــة العمــل املقدمــة مــن مجلــس وزراء الداخليــة العربتــم التأكيــد عــى رضورة األخــذ ىفاالعتبــار خصوصيــة الــدول العربيــة والديــن األســامى ورضورة احـرام حقــوق اإلنســان  ،خاصــة
أن الهــدف هــو احـرام كرامــة اإلنســان و التــى هــى أســاس كافــة الحقــوق االخــرى.
 وأنــه اليكفــى أن تكــون هنــاك نصــوص وترشيعــات أمنــا يجــب أحرتامهــا وتطبيقهــا عــى أرضالواقــع وهــذا أمــر ليــس ســهالً ،وأن هــذا مــا يتــم دراســته بالفعــل ىف النــدوات واملؤمتـرات التــى
يعقدهــا مجلــس أمنــاء وزارء الداخليــة العــرب ىف أطــار الســعى اليجــاد أفضــل الحلــول لتحقيــق
األنســجام بــن األمــن وحقــوق اإلنســان.
-وقد أكدت الورقة أن األسالم حريص عىل حامية حقوق اإلنسان.

الجلسة الثانية
تجارب بعض الدول ىف مجال الرشاكة مع األجهزة األمنية
•تــرأس هــذه الجلســة الدكتــور /غانــم النجــار رئيــس الصنــدوق العــرىب لحقــوق االنســان الــذى أكــد ىف البدايــة
عــى أهميــة الحــوار املثمــر واملطلــوب لحــل هــذه االشــكالية  ،مش ـرا ً إىل أن املشــكلة تكمــن يف ان هنــاك منــط
عمــل للمنظــات الحقوقيــة الجــادة وهنــاك منظــات غــر جــادة باإلضافــه إىل منظــات انشــأها السياســون
املعارضــون ومنظــات انشــأتها الدولــة  ،وبالتــاىل ال وســيله لحــل مشــكلة احـرام األمــن إال مــن خــال الحــوار بــن
كافــة الجهــات املعنيــة و أن الحلــول مرتبطــة بــروط أهمهــا زيــادة الوعــي املجتمعــي .
•وتحدثــت بعــد ذلــك ممثلــه عــن املركــز الــدوىل ملحاربــة االرهــاب والتــى أكــدت عــى أهميــة ورضورة وجــود
سياســات ومعالجــات ملكافحــة التهديــدات االرهابيــة وأنــه البــد مــن معالجــة الجــذور واألســباب لهــذه املشــكلة
وخلــق ثقافــة الضفــاء الطابــع األمنــي وأهميــة العمــل عــى إيجــاد عــاج شــامل.
•كــا تحــدث ممثــل الصليــب األحمــر الــدويل عــن مهــام ودور لجنــة الصليــب األحمــر يف مناطــق الرصاعــات
والحــروب مشــر إىل ان هنــاك عالقــة وثيقــه بــن األمــن وحقــوق االنســان مؤكــدا ً عــى أهميــة بنــاء الثقــة بــن
كل االطـراف العاملــه يف هــذا املجــال وهــو مجــال حقــوق االنســان والحفــاظ عــى األمــن ورضورة بنــاء القــدرات
والعمــل عــى تَغيــر الســلوك واملامرســات التــي تعــوق هــذه املســائل .
ودعــا إىل حــوار فعــال ورضوره األنفتــاح عــى نقــاش مســئول ومعرفــه حقيقــة الجوانــب العلميهواألداريــه وهــو أمــر مهــم .
و أكــدت املناقشــات عــى رضوره مــا أطلــق عليــه البعــض رأب الصــدع بــن حقــوق النســانواألمــن ملواجهــة تداعيــات املخاطــر ىف أماكــن الرصاعــات ورضورة خلــق البيئــة املناســبه للحفــاظ
عــى الكرامــه األنســانيه .
•ىف مداخلــة ملمثــل مجلــس العدالــة واألمــن ىف هولنــدا أوضــح أن املجتمــع املــدىن هــو مدخــل مهــم يجــب
تطويــره ورضورة تحديــد حلــول للجانــب األمنــى فهنــاك أرتبــاط بــن األمــن وحقــوق األنســان خصوص ـاً أثنــاء
الرصاعــات ومــا بعــد أنتهــاء الرصاعــات .
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•وأشــار إىل أنــه البــد مــن الســعى لتأهيــل املجتمــع وأرشاكــه مــع الجهــات األمنيــة للعمــل املشــرك ملواجهــة
التهديديــات األمنيــة مــع رضورة الرتكيــز عــى الشــباب صنــاع الســام الذيــن يســعون إىل التغيــر.

تحــدث عــن الحــروب األلكرتونيــه ىف مجــال األرهــاب  ،مشــرا ً إىل الوضــع ىف العــراق وأنــه بســبب مكافحــة
األرهــاب قتــل األالف واملئــات مــن أفـراد العشــائر  ،وىف مــر مــن أجــل مكافحــة األرهــاب كان هنــاك الكثــر مــن

•وتحــدث ممثــل املفوضيــة الســامية لحقــوق األنســان فأشــار إىل أنــه أســتقر الــرأى عــى مالزمــة حقــوق
األنســان ومكافحــة األرهــاب وأتخــاذ التدابــر األمنيــة و الســعى إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان بأعتبارهــا الركيــزة
األساســية لألسـراتيجيات األمنيــة وذلــك مــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة ودعــم القــدرات ورصــد مــدى تحقــق
هــذة القــدرات مــع املعايــر الدوليــة .

األســاميني الذيــن أدخلــوا إىل الســجون بــدون تحقيــق  .وأن األمــر يختلــف مــن منطقــه ألخــرى فقــد أســتخدمت
تعديــات للقوانــن وتــم أعتقــال املتظاهــرون ومحاكمتهــم والحكــم عليهــم وفــق هــذة التعديــات ،كذلــك الوضع
ىف الســعوديه وليبيــا ومحاكــم األرهــاب واألجـراءات الرسيــة واملحاكــم التــى تعمــل تحــت مراقبــة وزارات الداخلية
ىف هــذه الــدول وأحــكام املنــع مــن الســفر كــا هــو موجــود ىف الســعودية  ،كــا متنــع الســلطات الســعودية الحــق
ىف التظاهــر والحــق ىف التجمــع واألعتصــام  ,وهنــاك ىف قطــر مــن أعتقــل بســبب قصيــدة شــعرية .

وقــال أن املفوضيــة تتطلــع إىل دور قيــادى مــن أجــل أنتهــاج سياســات والتزامــات تتوافــقمــع املعايــر الدوليــه لحقــوق اإلنســان  ,مؤكــدا ً أن هنــاك عالقــة بيــن األنتهــاكات واألعــال
األرهابيــة ,وقــال نحــن مســتعدون لتقديــم املســاعدة الفنيــة وبرامــج بنــاء القــدرات والعمــل
مــع الــركاء ســواء كانــوا حكوميــن أوغــر حكوميــن خصوص ـاً ىف مجــال تطويــر السياســات
والربامــج حــول عــدم قبــول األعرتافــات تحــت التهديــد والتعذيــب واألك ـراه .

وتحــدث مــرة أخــرى عــن الوضــع ىف مــر فقــال أن هنــاك مشــكالت و أن الســلطات متــارسالكثــر مــن العنــف ضــد األســاميني و قامــت بتشــديد الخنــاق عــى منظــات املجتمــع املــدىن
واملتعاملــن مــع الهيئــات األجنبيــة وهــذا يعتــر إرضارا ً بالصالــح العــام .

•وتحدثــت ممثلــة منظمــة األمــن الجامعــى فأشــارت إىل مجموعــة مــن النقــاط املتعلقــه باألمــن وحقــوق
األنســان ورضورة رأب الصــدع بــن حقــوق اإلنســان واألمــن .وقالــت أن هنــاك مخاطــر ىف أماكــن الرصاعــات وأننــا
نعمــل عــى حاميــة حقــوق اإلنســان األساســية وخلــق البنيــه املناســبة للحفــاظ عــى الكرامــة اآلدميــة .

أن الســلطات تقــوم حاليـاً بوضــع قانــون جديــد للجمعيــات األهليــه واملجتمــع املــدىن ومــروعالقانــون فيــه أنتهــاكات ضــد هــذه الجمعيــات وكذلــك الحــال ىف البحريــن واألمــارات والكويــت
 ,هنــاك الكثــر مــن فــرض القيــود عــى الناشــطني ىف مجــال حقــوق األنســان .

•ثــم تحــدث ممثــل مبــادرة األمــن العاملــى وحقــوق اإلنســان عــن أهميــة منظــات املجتمــع املــدىن ورضورة
حاميتهــا خاصــة فيــا يتعلــق بتطبيــق وتحديــد الجوانــب األمنيــة والتــى يجــب أن تقــوم وفق ـاً ملبــدأ األمــن
اإلنســاىن والعمــل االجتامعــى وهــو أمــر مهــم للغايــة وخاصــة أثنــاء الرصاعــات  ،فيــا أكــدت املناقشــات عــى
رضورة إنشــاء آليــه حــوار مســتمرة بــن طــرىف األمــن ومنظــات حقــوق األنســان ملكافحــة األرهــاب وتبــادل
املعلومــات و العمــل الجامعــى وبنــاء الثقــة.

وعقــب ذلــك جــرت مناقشــات واســعه بــن املشــاركني واملتحدثــن ولعــل أبرزهــا املداخلــه التــىقدمهــا الســيد  /حجــاج نايــل مــن مــر الــذى أكــد عــى األهتــام الــذى ملســه بخصــوص تحــرك
الجهــات املســئوله للبحــث ىف قضيــه حقــوق األنســان والتــى أرقــت املجتمــع املــدىن طــوال 30
عامـاً وقــال أن املؤمتــر واألطـراف املشــاركه لديهــم أحســاس أســاىس وهــو هــم املجتمــع املــدىن.

•وىف مداخلــة أخــرى ممثــل منظمــة العفــو الدوليــة أشــار إىل العالقــه بــن األمــن وحقــوق األنســان أن هنــاك
معالجــات تختلــف مــن دولــة ألخــرى ،واملنظمــة تعلــم أن كل الــدول لهــا الحــق ىف أن تتعامــل مــع األرهــاب
وجامعــات التطــرف ولهــا الحــق أن توفــر األمــن ملواطنيهــا ولكــن وســط أح ـرام مبــادىء حقــوق األنســان .

•أكد أنه لن يكون هناك أمن وأستقرار ىف املنطقة إال بأحرتام حقوق اإلنسان وحامية حقوق اإلنسان .

 وأن هنــاك الكثــر مــن األنتهــاكات منتقــدا ً عــدم وجــود ممثــل لمنظــات املجتمــع املــدىنعــى املنصــة ،متمني ـاً أن تتــاح الفرصــه للمجتمــع املــدىن للمشــاركة ىف مناقشــة مســائل األمــن
وحقــوق األنســان وأن ينــص عــى ذلــك ضمــن التوصيــات  ،مــع رضوة أن تكــون هنــاك آليــه
ملزمــة للجهــات الحكوميــه بخصــوص اح ـرام حقــوق اإلنســان .

• وأشــار إىل أن كثــر مــن الــدول تتخــذ بعــض االجــراءات التــى تــؤدى إىل انتهــاك حقــوق اإلنســان  ،كــا
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الجلسة الثالثة
حوار تشارىك مع عدد من ممثىل األجراءات الخاصه
بحقوق األنسان باألمم املتحدة
•تــرأس هــذه الجلســة رئيــس قســم األج ـراءات الخاصــه باملفوضيــه الســاميه لحقــوق األنســان والتــى أكــدت
عــى الــدور الهــام للفريــق والتقاريــر التــى يصدرهــا وهــى عــادة مــا تكــون تقاري ـرا ً رسيــه  ,وقالــت أن القســم
يســمح لــه بكثــر مــن الزيــارات التــى تقــوم عــى التعــاون بينــه وبــن اللجــان واملؤسســات الوطنيــة .
وقــد أكــدت عــى رضورة وأهميــة العامــل الوقــاىئ ودعــت الــدول إىل أنشــاء آليــات وطنيــهللوقايــه .
وتحدثــت نائــب رئيــس الفريــق العامــل املعنــى باألختفــاء القــرى فأشــارت إىل أن الفريــقتأســس ىف الثامنيــات مــن القــرن املــاىض وكان يعمــل بــكل قوتــه وقالــت أننــا ال نتعامــل إال بعــد
تقديــم شــكوى وهــو مــا ميثــل تفويضـاً لنــا مبواجهــة حــاالت األختفــاء القــرى مشــرة إىل أنــه
مل يكــن هنــاك إطــار قانونيـاً للعمــل وىف عــام  1992تــم وضــع أطــار قانــوىن ملعالجــة األختفــاء
القــرى موضحــة أن الفريــق هــو أداة للتواصــل بــن أقــارب الضحايــا والســلطات.
وأشــارت إىل أنــه ال تتــم زيــارات إال بنــاء عــى دعــوات وهنــاك ثالثــة أنــواع مــن الــدول  :األولال يــرد وال يســتجيب للشــكاوى التــى تقــدم وهنــاك دول تــرد وتقبــل مببادرتنــا واألخــره تضــع
العراقيــل أمــام زيارتنــا ومــا تطرحــه مــن مشــكالت تــرد إلينــا مــن الضحايــا ولفتــت النظــر إىل أن
اللجنــة ليســت مثـراه للمشــاكل وأنهــا ال يتعاملــون فقــط مــع قضايــا األحتجــاز وأمنــا أيضـاً مــع
جهــات األمــن هــذا و قــد وصــل إليهــم أكــر مــن  54ألــف شــكوى فيهــا حــواىل  20مــن الــرق
األوســط وأفريقيــا والتقريــر األخــر للجنــة أشــار إىل  95شــكوى.
•وتحــدث ايض ـاً الســيد  /نائــب رئيــس الفريــق املعنــى بالحجــز التعســفى حيــث عــرض خربتــه وتجربتــه ىف
العمــل ىف هــذا املجــال  ،موضحـاً أن الحرمــان القــرى مــن الحريــة مــازال يأخــذ مكانــه أيضـاً ىف حــال مكافحــة
األرهــاب وهنــاك حــاالت ترتبــط بذلــك وهــو أمــر رصــده الفريــق وهنــاك أيض ـاً أحتجــاز قــرى لســبع ســنوات
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دون أبــاغ ذوى الضحايــا ودون معرفــة أو أمكانيــة الوصــول إليهــم وهنــاك حــاالت أخــرى ملــدد أطــول دون
محاكــات وهنــاك مــن مل يحاكــم أبــدا ً ومل توجــه لــه تهمــه أص ـاً .
وأشــار إىل حــاالت الحجــز األدارى التعســفى والحجــز وفــق شــبهات جنائيــة  .هــذا فض ـاً عــناألنتقــال مــن مــكان أحتجــاز إىل أخــر دون أى ضامنــات قانونيــة .
وأكــد عــى أن النشــاط األرهــاىب يجــب ان يقيــد كجرميــة جنائيــة وليــس جرميــة إداريــة ودعــااىل أهميــة تأكيــد الحــق ىف العدالــة وحصــول املتهــم عــى الدعــم القانــوىن.
•ثــم تحدثــت عضــو الفريــق العامــل املعنــى باملرتزقــة فأكــدت عــى أهميــة تحقيــق األمــن وقالــت لدينــا الحــق
ىف تحقيــق األمــن وعلينــا مســئولية ىف تعزيــز األمــن وأنــه مهــم جــدا ً خاصــة ىف الــدول التــى ال تســتطيع توفــر
األمــن ملواطنيهــا .
وقالــت أن هنــاك ظاهــره عامليــة إلســاءه إلســتخدام األمــن وهــذا ميثــل خط ـرا ً عــى حقــوقاألنســان واملواطــن الــذى يســعى إىل أن يعيــش ىف دول آمنــه وهنــاك لألســف دوالً ال تســتطيع
أن تعيــش فيهــا بأمــان  ،وتحدثــت عــن مشــاكل التعامــل مــع مــا أســمته رشكات األمــن الخاصــه
ومــدى صالحيتهــا واملرتبطــه عامــة بالســلطات واملــزودة الســاح.
وقالــت أن هــذه الــركات ميكــن أن تصبــح قــوة عســكرية خاصــة ومــن هــذا املنطلــق يجــبالبحــث عــن أطــار قانــوىن منظــم لهــذه الــركات الخاصــة و قــد أنشــأ املجلــس الــدوىل لحقــوق
اإلنســان فريــق العمــل ىف عــام  2010مــن أجــل الســعى لوضــع أتفاقيــة خاصــه لتنظيــم عمــل
هــذه الــركات  ،ولكــن املشــكله األساســيه تتمثــل ىف أرتبــاط هــذه الــركات بــاألرادة السياســية
وتنظيــم قطــاع األعــال ىف مجــال الــركات الخاصــة  ،وأكــدت أن دول األتحــاد األوروىب ال تدعــم
مثــل هــذة األتفاقيــه .
وعقــب ذلــك دارت مناقشــات واســعه وجهــت خــال أنتقــادات لفــرق العمــل خصوص ـاً تلــكالتــى أقــرت أن تقاريرهــا رسيــه .
فيــا أشــار حجــاج نايــل رئيــس الربنامــج العــرىب لنشــطاء حقــوق االنســان (مــر) إىل األوضــاع15

الحقوقيــه ىف مــر وأنتقــد القوانــن العســكرية وإحالــة املدنيــن ألحــكام عســكرية ومــدى
إلت ـزام الدولــة بحقــوق اإلنســان ومــا تنتجــه مــن ترشيعــات وأج ـراءات أســتثنائيه ممثلــه ىف
أحالــة متهمــن إىل محاكــم عســكرية .
وقــال أن مــر موقعــه عــى أتفاقيــات دوليــه  ،وهــذا متناقــض مــع مــا يتبــع العمــل بــه ىفمــر بــل ويــرب بعــرض الحائــط هــذه االتفاقيــات ،مؤكــدا ً عــى أهميــة أن يتبنــى املؤمتــر
هــذه املشــكلة.
وىف الختــام أوضــح رئيــس الجلســة أن املناقشــات تركــزت عــى قضيــة األرهــاب حيــث أنهــاأشــكاليه كبــرة والوطــن العــرىب يعيــش حالــة أحتقــان بســببها .

ثانياً ورش العمل:
ورش العمل ومخرجاتها
عقــد املؤمتــر أربــع ورش عمــل وكانــت حــول تحديــات األمــن وقضيــة حقــوق اإلنســان والرشاكــه بــن
املؤسســات األمنيــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ومنظــات املجتمــع املــدىن ىف مجــال تعزيــز واحـرام
حقــوق اإلنســان ومدونــات ســلوك للمؤسســات األمنيــه ىف مجــال حقــوق اإلنســان ومســألة رفــع القــدرات عــى
املســتويات الدوليــه واألقليميــة واملحليــه .
وقــد خصصــت الجلســة األوىل مــن أعــال اليــوم الثــاىن واألخــر للمؤمتــر ملناقشــة وعــرض مخرجــات
ونتائــج هــذه الــورش والــذى شــهدت إقبــاألً كب ـرا ً وحــوارا رفيعــا ومســئوالً وجــادا وذلــك بحســب مــا ذكــره
الدكتــور بطاهــر بوجــال املقــرر العــام للمؤمتــر و مستشــار اللجنــه الوطنيــة لحقــوق األنســان القطريــة .
وقد عرض مقررى الورش لتقاريرهم والتوصيات التى اقرتها هذه الورش.إجــاالً أوصــت هــذه الــورش بــرورة وضــع خطــط ومتتــن الثقــه بــن املجتمــع املــدىنواملؤسســات الوطنيــة والجهــات األمنيــة مبــا يــؤدى إىل تحقيــق ضامنــات إرســاء أمــن وطنــى
وأن تحديــات األمــن هــى تحديــات األرهــاب وأن العديــد مــن العوامــل التــى تــؤدى إىل تهديــد
األمــن تــؤدى ايض ـاً إىل تهديــد حقــوق األنســان .
كــا أكــدت التوصيــات عــى أهميــة الحــوار بــن املؤسســات األمنيــة واملجتمــع املــدىنومنظــات حقــوق األنســان وأرســاء قواعــد لبنــاء الثقــه بــن هــذه األط ـراف وأهميــة تحديــد
مفهــوم وتعريــف األمــن حتــى ال يتــم حــره فقــط ىف محاربــة األرهــاب خاصــة وأنــه ليــس
هنــاك تعارض ـاً بــن األمــن وحقــوق األنســان بأعتبــار أن تحقيــق األمــن هــو حــق مــن حقــوق
األنســان األصليــه.
كــا أكــد املشــاركون عــى أهميــة الحــوار املســتمر مــع جامعــة الــدول العربيــة وأدمــاج األمــناألنســاىن ضمــن أس ـراتيجية شــامله لحقــوق اإلنســان وأيض ـاً أوىص املشــاركون بــرورة إصــاح
الترشيعــات وإصــاح املنظومــه الجنائيــة وجــر الــرر وتعويــض الضحايــا ،باالضافــة إىل رضورة
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وضــع آليــات للرقابــة مبــا يضمــن جــودة العمــل واألداء بنجــاح ســواء فيــا يتعلــق بســلطة
القضــاء أو الربملــان .
وشــدد املشــاركون عــى رضورة أعتــاد أســراتيجيه متكاملــة لألصــاح تأخــذ بعــن األعتبــارمتطلبــات األمــن وحقــوق اإلنســان ضمــن املناهــج العلميــة لتنميــة ونــر ثقافــه إحرتازيــه
ووقائيــة وقــد نوقشــت بعــض التجــارب ومنهــا تجربــة املغــرب .

ىف الدولــة لتعزيــز العالقــة بــن األمــن وحقــوق األنســان ومواءمــة الترشيعــات مــع املعايــر
واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــه ورضورة مســاهمة وتعزيــز دور األعــام ىف تغيــر الصــورة
النمطيــة حــول املؤسســات الوطنيــة.
أخـرا ً أكــدت الــورش عىل رضورة وجود األرادة السياســية لتحقيق فاعلية للحصــول عىل الحق ىف املعلومات واألخذ

بعني األعتبار مفهوم الوقاية ووضع اسـراتيجية شــامله لألصالح .

وطالــب املشــاركون مبواصلــة هــذا الحــوار وإيجــاد اآلليــات املناســبة لذلــك تعزيــزا ً لثقافــةاألصــاح وبنــاء دولــة القانــون  ،كــا أكــدوا عــى رضورة اال تكــون العالقــة بــن الجهــات األمنيــة
و املجتمــع املــدىن عالقــات رصاعيــة قامئــة عــى التنافــس ،ورضورة نــر الوعــى لــدى األطفــال
لــدور كل مــن األمــن وحقــوق األنســان ىف املجتمــع.
 تــم التأكيــد عــى أهميــة دور األعــام فيــا يتعلــق بتحديــات األمــن وحقــوق األنســان ىفاملنطقــة ورضورة تعديــل قوانــن الجمعيــات األهليــة مبــا يضمــن مســاحة أكــر مــن الحريــة
للجمعيــات وفتــح حــوار حــول تقاريــر هــذه املنظــات مــع األجهــزة األمنيــة  .وأهميــة أحـرام
رجــل األمــن والرشطــة لحقــوق األنســان ورضورة أن يكــون هنــاك جهــاز مســتقل لتلقــى شــكاوى
املواطنــن ضــد الرشطــة .
كــا أوىص املشــاركون بــرورة تدريــب رجــال األمــن والرشطــة عــى آليــات التعامــل مــعاملواطنــن وفــق مبــادىء ومعايــر حقــوق األنســان وحــث الــدول عــى اعتــاد مدونــة ســلوك
صــادرة عــن مجلــس وزراء الداخليــة العــرب واقامــة رشاكــة وتعــاون بــن املؤسســات األمنيــة
ومنظــات املجتمــع املــدىن.
وأعتــاد مناهــج تدريبيــة تعتمــد عــى نــر الوعــى والرتبيــة عــى حقــوق األنســان ىف أكادميياتالرشطــة وتعزيــز القــدرات وأن تكــون كل األجهــزة األمنيــة املســئوله عــن األمــن معنيــه بتنفيــذ
مدونــة الســلوك وتأســيس منتديــات للمجتمــع املــدىن ورجــال الرشطــة واألمــن لتأمــن لقــاءات
وحــوارات لتصحيــح املفاهيــم بهــدف تعزيــز حاميــة حقــوق األنســان .
و تطويــر أســراتيجية ألصــاح منظومــة العدالــة وبنــاء خطــة شــاملة لــكل األجهــزة املعنيــة18
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•أختتــم الســيد الوزيــر /محمــد فايــق رئيــس الشــبكة العربيــة لحقــوق األنســان فاعليــات املؤمتــر بكلمــة أعــرب
خاللهــا عــن شــكره لدولــة قطــر أم ـرا ً وحكومــه وشــعباً عــى أســتضافة هــذا املؤمتــر الهــام الــذى يعتــر بدايــه
لحــوار حــول العالقــه بــن أجهــزة األمــن ومنظــات حقــوق األنســان .
 مؤكــد عــى رضورة تطويــر العمــل لتعزيــز هــذه العالقــة وبالتــاىل مطلــوب مــن األمــن أنيتجــه أكــر ملســاعدة املنظــات ومتابعــة مــا يخــرج عنهــا مــن افــكار وتوصيــات وىف الوقــت
ذاتــه مطلــوب مــن هــذه املنظــات تغيــر سياســتها وإتجاهاتهــا النمطيــة تجــاه األمــن أى أن
رشكاء ىف العمليــه الدميقراطيــه .
املطلــوب مــن الجميــع أن يكونــوا ً
 ختــم حديثــة بــأن أصــاح املنظــات هــو أمــر أســاىس مــن أجــل البنــاء والتقــدم  ,ووجــه الشــكرلرئيــس اللجنــه الوطنيــه القطريــه وكل املنظمــن الذيــن عملــوا عــى إنجــاح هــذا املؤمتــر.
•و القــى األمــن العــام ملجلــس وزراء الداخليــة العــرب الدكتــور  /محمــد بــن عــى كومــان كلمــة أكــد فيهــا أن
املؤمتــر كان فرصــة ســانحة إلبـراز جهــود رجــال األمــن ىف مكافحــة الجرميــة بصفــة عامــة واألرهــاب بصفــة خاصــة
ومــا يقدمــه مــن تضحيــات ىف ســبيل تحقيــق األمــن للمواطــن والوطــن .
 وأوضــح أنــه أصبــح هنــاك فرصــه للحــوار والتعــاون بــن األمانــة العامــة وكافــة املشــاركنيبأعتبــار أن األمــن وحقــوق األنســان عن ـران هامــان وإســتحالة وجــود أحداهــا دون األخــر
هــى قناعــه راســخه لدينــا.

أن الجامعــة العربيــه مل تــردد للحظــة عــن تقديــم كل الدعــم والتأييــد لعقــد املؤمتــر  ,وذلــك حرصـاً منهــا عــى
رضورة العمــل عــى بنــاء الثقــه بــن املؤسســات األمنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدىن املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق
األنســان .
 وقــال أن املؤمتــر حقــق الهــدف منــه وهــو اجـراء الحــوار بــن األطـراف املعنيــة مــن أجــل ذلــكوهــو ميثــل بدايــة وســتكون هنــاك متابعــة لــكل مــا خــرج عــن هــذا املؤمتــر لتقييــم ومتابعــة
نتائجــة .
•وأخـرا ً تحــدث الســيد فــرج فنيــش ممثــل املفوضيــه الســاميه لحقــوق األنســان وأعــرب ىف بدايــة كلمتــه عــن
تقديــر وأعتـزاز املفوضيــه بهــذا التعــاون مــع كافــة املنظــات املشــاركة وأن املؤمتــر يعــد تجربــه جديــدة وهامــة
خاصــة بالنســبه ملجلــس وزراء الداخليــه العــرب الــذى يشــارك الول مــرة ىف مثــل هــذه اللقــاءات.
 وأكــد أنــه يتطلــع إىل حــوار مثمــر مــع املؤسســات األمنيــة حتــى يكــون الحــوار ىف أتجاهــنوليــس ىف أتجــاه واحــد كــا أكــد أن املفوضيــه عــى أســتعداد لتقديــم ملزيــد مــن التعــاون مــع
كل األط ـراف وتعزيــز الجهــود مــن أجــل أح ـرام حقــوق األنســان وتحقيــق األمــن واألســتقرار .
وعقــب ذلــك تحــدث الدكتــور عــى املــرى رئيــس اللجنــه الوطنيــه لحقــوق األنســان حيــث وجــه الشــكر
لــكل الحارضيــن وأعلــن انتهــاء املؤمتــر.

كــا أشــار إىل أن املؤمتــر كان أيض ـاً فرصــه لعــرض الجهــود املبذولــه لتطويــر حقــوق األنســان ،و أن عاملنــا العــرىب خطــا خطــوات كبــره ىف هــذا املجــال بغــض النظــر عــن وجــود بعــض
األشــكاليات مشــددا ً عــى أن مــا يتعــارض مــع ديننــا األســامى هــو خــط أحمــر وال ميكــن القبــول
بــأى ىشء يتعــارض مــع األســام فحقــوق اإلنســان رســخها ديننــا الحنيــف وأن األخــاق االســامية
ال تتناقــض مــع أى مــن هــذه املبــادىء.
•وتحــدث الســفري وجيــه حنفــى األمــن العــام املســاعد للجامعــة الــدول العربيــة للشــئون القانونيــة مؤكــدا ً عــى
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ناقــش املشــاركون ىف املؤمتــر عــددا ً مــن املواضيــع ذات األولويــة يف الوقــت الحــارض ومــن ضمنهــا أهميــة الرشاكــة
بــن املؤسســات األمنيــة واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان ومنظــات املجتمــع املــدين مــن أجــل تعزيــز
واحـرام حقــوق االنســان ،وأهميــة وجــود مدونــة ســلوك للمؤسســات األمنيــة يف مجــال حقــوق االنســان ورضورة
رفــع القــدرات وإصــاح املؤسســات األمنيــة واملؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ىف البلــدان العربيــة  ،مبــا ىف ذلــك
تلــك التــى متــر مبرحلــة انتقاليــة .كــا اســتعرض املشــاركون التجــارب الدوليــة واإلقليميــة حــول العالقــة بــن
عمــل املؤسســات األمنيــة وحقــوق اإلنســان ،وجهــود االجـراءات الخاصــة واآلليــات التعاقديــة يف األمــم املتحــدة
وتجــارب بعــض املنظــات الدوليــة يف مجــال الرشاكــة مــع األجهــزة األمنيــة.
كــا تعــرض املشــاركون إىل حالــة حقــوق اإلنســان ىف دول املنطقــة العربيــة ،منبهــن إىل خطــورة مظاهــر التطــرف
واالقصــاء والطائفيــة وخطــاب الكراهيــة والعنــف وتهديــد االمــن القومــى والوطنــى وأمــن األقليــات الدينيــة
والقوميــة خاصــة مــن قبــل املجموعــات اإلرهابيــة ،وكذلــك مــا يتعــرض لــه نشــطاء حقــوق اإلنســان  ،رجــاالً
ونســا ًء ،ومنظــات املجتمــع املــدىن مــن مضايقــات وتهديــدات أي ـاً كان مصدرهــا.
وتعــرض املشــاركون كذلــك إىل االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدوىل اإلنســاىن والقانــون الــدوىل لحقــوق اإلنســان
ىف حــق الشــعب الفلســطينى عــى أيــدي ارسائيــل القــوة القامئــة باالحتــال  ،مطالبــن املجتمــع الــدوىل واألمــم
املتحــدة باتخــاذ التدابــر العاجلــة لحاميــة الشــعب الفلســطينى وإنهــاء االحتــال وبنــاء الدولــة الفلســطينية
املســتقلة .

وأكد املشاركون يف املؤمتر عىل ما ييل:
أن لإلرهــاب تأث ـرا ً ســلبياً وطويــل األجــل عــى املجتمــع  ،حيــث يزعــزع اســتقرار الحكومــاتويقــوض املجتمــع املــدىن ويهــدد األمــن والســلم  ،كــا يهــدد التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
مــا يؤثــر بشــكل خطــر عــى التمتــع بحقــوق اإلنســان.
أن توفــر األمــن عــى مختلــف األصعــدة الفرديــة والجامعيــة ،بإعتبــاره أحــد حقــوق اإلنســان22

االساســية  ،هــو مــن أوكــد املهــام املوكولــة للــدول  .وبنــاء عليــه يجــب عــى الدولــة أن تتخــذ
كافــة التدابــر الالزمــة لتحقيــق األمــن ،عــى أن يكــون ذلــك يف إطــار ســيادة القانــون واحـرام
حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا ىف املواثيــق الدوليــة ذات الصلــة.
ان حاميــة حقــوق اإلنســان ال تضعــف بالــرورة األمــن الوطنــى  ،كــا أن التدابــر األمنيــة التــؤدى بالــرورة إىل انتقــاص حقــوق اإلنســان.
إن اس ـراتيجية االمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة األرهــاب  ،التــى اعتمــدت حقــوق اإلنســانوســياده القانــون كأســاس جوهــرى لهــا  ،توفــر إطــارا ً مرجعيــاً ينبغــي للــدول العربيــة أن
تســتفيد منــه يف إجراءاتهــا ملكافحــة اإلرهــاب .
-أنه ال يجوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جامعة عرقية.

وأوىص املشاركون مبا ييل:
بالنسبة إللتزامات الدول .
1-1عــى الــدول أن تضــع آليــات للرقابــة واملســاءلة واملحاســبة ملنــع أى احتــال الســتغالل ســلطات
إنفــاذ القانــون لصالحياتهــا وســلطاتها يف إجــراءات تعســفية أوعشــوائية ضــد األفــراد أو
الجامعــات.
2-2حــث الــدول عــى اح ـرام االعــان العاملــي لحاميــة املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان واح ـرام
وحاميــة الصحفيــن ومنــع التعذيــب والوقايــة منــه ،ودعــوة الــدول التــي لديهــا ســجناء رأي إىل
إطــاق رساحهــم مبــا يف ذلــك املدافعــن واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان ،وتعزيــز اســتقالل
القضــاء وشــفافية اإلجـراءات القانونيــة واحـرام املعايــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة ومحاربــة
الفســاد.
3-3حــث الــدول عــى تبنــي وإعــال تدابــر لكفالــة اإللت ـزام مببــادئ ســيادة القانــون ،واملســاواة
أمــام القانــون دون متييــز ،وتجنــب التعســف.
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4-4مواءمــة اإلتفاقيــات واملواثيــق العربيــة املتعلقــة باالمــن وحقــوق اإلنســان مــع املعايــر الدوليــة
وحــث الــدول التــى مل تقــم بذلــك بعــد  ،عــى االنضــام إىل اإلتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة
وخاصــة اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبروتوكولهــا اإلضــاىف والعهــد الــدوىل للحقــوق املدنيــة
والسياســية والعهــد الــدوىل للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ونظــام رومــا األســاىس
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة .
5-5تشــجيع الــدول عــى التعــاون مــع االجـراءات الخاصــة ملجلــس حقــوق اإلنســان ومــع اآلليــات
التعاقديــة لألمــم املتحــدة.
6-6تشجيع الدول عىل القيام باصالحات ىف قطاع االمن والقضاء ،كلام اقتىض األمر ذلك.

بالنســبة للرشاكــة بــن املؤسســات األمنيــة و املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان و منظــات
املجتمــع املــدين يف مجــال تعزيــز و اح ـرام حقــوق اإلنســان .
1-1تشــجيع الحــوار املتواصــل والــدورى بــن األجهــزة األمنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والنظــر ىف انشــاء آليــة  ،اينــا توفــرت الظــروف لذلــك
،للتعــاون بينهــا مــن أجــل أن تكــون التدابــر األمنيــة متالمئــة مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق
اإلنســان ومــع مــا جــاء ىف مدونــة األمــم املتحــدة لقواعــد ســلوك املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ
القوانــن لســنة .1979
2-2توفــر اإلطــار الترشيعــى والقانــوىن الضامــن للحــق ىف التجمــع وىف حريــة التعبــر ولعمــل
منظــات املجتمــع املــدىن والصحفيــن دون مضايقــات والضامــن كذلــك لتعزيــز اســتقالليه
املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
3-3التكامــل بــن املؤسســات الوطنيــة ىف اطــار عمــل تثقيفــى وتدريبــى منظــم وعقــد اجتامعــات
تنظيميــة ملســؤوىل التثقيــف ىف املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لصياغــة مــا ســبق ىف
إطــار خطــة عمــل ترتجــم لربامــج تنفيذيــة لهــذه املؤسســات .
4-4التأكيــد عــى أهميــة دور اإلعــام ىف تطويــر العالقــة بــن املؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدىن
واملؤسســات األمنيــة ،وتشــجيع وســائل اإلعــام عــى تعزيــز جهودهــا يف هــذا املجــال.
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بالنســبة مدونــات ســلوك للمؤسســات األمنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان و مســألة رفــع القــدرات
عــى املســتويات الدوليــة و اإلقليميــة و املحليــة.
5-5حــث الــدول العربيــة عــى اعتــاد مدونــات ســلوك لألجهــزة األمنيــة واملوظفيــن العموميــن،
تراعــى االلتـزام بحقــوق اإلنســان وتنفيذهــا تنفيــذا شــامال عــى أن تكــون متالمئــة مــع مدونــة
األمــم املتحــدة لقواعــد ســلوك املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القوانــن لســنة .1979
6-6تنظيــم نــدوة مشــركة بــن اللجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واألجهــزة األمنيــة يف الــدول
العربيــة لتقييــم ومراجعــة املدونــة النموذجيــة لقواعــد ســلوك رجــل األمــن العــريب واملدونــة
االسرتشــادية لقواعــد ســلوك املوظفــن العموميــن ،املعتمديــن مــن قبــل مجلــس وزراء الداخليــة
العــرب واق ـراح الوســائل الكفيلــة بتفعيلهــا.
7-7حــث الــدول العربيــة عــى تعزيــز الربامــج التدريبيــة والتثقيفيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان
للمؤسســات واألجهــزة األمنيــة .
8-8رضورة االســتفادة مــن الخـرات املختلفــة املعنيــة بتحقيــق التــوازن بــن ضــان األمــن واحـرام
حقــوق اإلنســان.
9-9اعتــاد مــادة حقــوق اإلنســان يف املناهــج التعليميــة والتدريبيــة ألكادمييــات ومراكــز تدريــب
الرشطــة مبــا يف ذلــك حقــوق األشــخاص املحرومــن مــن الحريــة ،والتعامــل مــع الحــق يف التجمــع
الســلمي والالجئــن واملرشديــن داخليــا والعــال املهاجريــن والفئــات التــي تحتــاج إىل عنايــة
خاصــة كاألطفــال ،وإيــاء اعتبــار خــاص لحقــوق املــرأة.
1010توفــر كافــة اإلمكانيــات الالزمــة مــن مــوارد ماليــة وتقنيــة وتدريبيــة وغريهــا مبــا يكفــل للقامئــن
عــى تنفيــذ القانــون أداء مهامهــم وفقــا للمعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،واعتــاد االلتـزام
بحقــوق اإلنســان معيــارا أساســيا يف اختيــار وترقيــة القامئــن عــى تنفيــذ القانــون.

بالنســبة إصــاح املؤسســات األمنيــة واملؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة وفقــا للمعايــر الدوليــة
لحقــوق اإلنســان .
1111انشاء ودعم إدارات حقوق اإلنسان يف وزارات الداخلية واملؤسسات واألجهزة األمنية .
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1212االســتثامر يف املــوارد البرشيــة ورفــع القــدرات وبنــاء كفــاءة العاملــن بهــذه االجهــزة وتوفــر
ميزانيــة مناســبة لهــذه الغايــة.
1313النهــوض بالقطــاع األمنــى واملؤسســات العقابيــة واالصالحيــة عــن طريــق مراجعــة القوانــن
املنظمــة لهــا وتوفــر املــوارد املاليــة لتطويــر القطــاع االمنــى وعرصنتهــا.
1414تعزيــز املســاءلة القانونيــة وضــان عــدم االفــات مــن العقــاب يف حــاالت انتهــاك حقــوق
اإلنســان.
1515تفعيــل دور املؤسســات الوطنيــة واللجــان الربملانيــة املعنيــة بالرقابــة والتفتيــش عــى األجهــزة
االمنيــة.
1616إقامــة رشاكــة بــن مؤسســات املجتمــع املــدين واألجهــزة األمنيــة يف تعزيــز األمــن وترشــيد
الحوكمــة يف املرفــق األمنــي وضــان احــرام حقــوق االنســان.

مؤمتــر الدوحــة عــى الصعيــد الوطنــي.
2222دعــوة اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر لتشــكيل فريــق عمــل مــن رشكاء املؤمتــر
ملتابعــة وتقييــم تنفيــذ التوصيــات .
2323دعــوة رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بدولــة قطــر إىل رفــع هــذه التوصيــات إىل
مختلــف املؤسســات واملنظــات لعربيــة والدوليــة املعنيــة
وأخـرا ،يعــر املشــاركون عــن شــكرهم لدولــة قطــر عــى كافــة التســهيالت  ،وللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
بدولــة قطــر وجامعــة الــدول العربيــة ومجلــس وزراء الداخليــة العــرب واملفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان
والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــى جهودهــم لتنظيــم مؤمتــر الدوحــة ويدعونهــم
لالســتمرار يف عملهــم مــع األط ـراف ذات العالقــة لتنفيــذ التوصيــات التــي تــم إقرارهــا.

1717تعزيــز مبــدأ الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات والشــفافية فيــا يتعلــق بعمــل االجهــزة
االمنيــة مبــا يكفــل بنــاء الثقــة وتعزيــز التعــاون بــن املجتمــع واملؤسســات االمنيــة ،وفــق مــا
يقتضيــه القانــون وإجــراءات التحقيــق.
1818دعــوة الــدول العربيــة لالســتفادة مــن الخدمــات االستشــارية للمفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان.
1919توثيق املامرسات الفضىل للمؤسسات العقابية واالصالحية وتبادلها بني الدول العربية.

متابعة وتفعيل التوصيات.
2020العمــل عــى عقــد مؤمتــر دورى يجمــع منظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات الوطنيــة لحقوق
اإلنســان وممثلــن عــن وزارات الداخليــة العربية.
2121عقــد لقــاءات وطنيــة تنظمهــا املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بحضــور ممثــي األجهــزة
االمنيــة واملؤسســات الحكوميــة املعنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين بغــرض تفعيــل توصيــات
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أعد التقرير:
السيد األستاذ  /أحمد غيث -األستاذة  /شيامء نرص  -األستاذة  /مى نجيب.
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كلمة السيد  /محمد فايق
رئيس املجلس القومى لحقوق اإلنسان ورئيس الشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
املتمر الدوىل حول األمن وحقوق اإلنسان
الدوحة – قطر يومى  6 ، 5نوفمرب 2014
السيدات والسادة
يجــئ هــذا املؤمتــر الهــام ىف وقــت يتعــرض فيــه الوطــن العــرىب ملخاطــر كبــرة ىف مقدمتهــا اإلرهــاب الــذى يــرب
العديــد مــن بلداننــا يقتــل ويعربــد هادفــا إســقاط هــذه الــدول .
وكــرت الحــروب بالوكالــة عــى أرض هــذا الوطــن – مســتفيدة باإلرهــاب ومســتخدمه لــه – األمــر الــذى يهــدد
بتفكيــك األمــة العربيــة إىل قبائــل وجامعــات – ســنة وشــيعة  ،أمازيــغ وأك ـراد وغريهــا مــن طوائــف وجامعــات
تهــدف إىل إعــادة األمــة إىل العصــور الوســطى ورمبــا إىل مــا أبعــد مــن ذلــك  ،ويــرب حضارتهــا وعزلهــا عــن
القيــم ومســتجتدات وقتنــا  ،ورصفنــا عــن قضايانــا الحقيقيــة  ،والتنميــة والتقــدم للحــاق بالعــر  ،وإســتقالل
شــعبنا ىف فلســطني وقيــام دولتــه وعاصمتهــا القــدس .
وتــأىت هــذه الهجمــة الرشســة ىف أعقــاب ثــورات شــهدتها منطقتنــا  ،تطالــب بالحريــة والكرامــة اإلنســانية والعدالــة
اإلجتامعيــة  .أى أن جوهــر هــذه الثــورات هــو املطالبــة باإلحـرام الكامــل لحقــوق اإلنســان  ،ومل يعــد مــن املمكــن
تأجيــل هــذه املطالــب أو اإللتفــاف عليهــا  ،فقــد كــر حاجــز الخــوف وعرفــت الشــعوب أنهــا قــادرة عــى التغيــر
إذا إنحــرف الحكــم عــن مســار اإلرادة الشــعبية .
وىف مواجهــة هــذه التحديــات أصبحــت دول املنطقــة مطالبــة بتحقيــق األمــن تنفيــذا ً للعقــد اإلجتامعــى الــذى
ميثلــه الدســتور  ،أمــن الوطــن  ،وأمــن املواطــن واإلنتقــال إىل نظــم تحــرم حقــوق اإلنســان إحرتامــا كامــا .
ويجــئ هــذا املؤمتــر ىف هــذا التحــدى الــذى تواجهــه دولنــا بــن تحقيــق األمــن الــذى أصبــح رضورة وإح ـرام
حقــوق اإلنســان الــذى هــو مطلــب شــعبى .
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وىف هذا السياق إسمحوا ىل أن أضع أمام حرضاتكم النقاط التالية :
أوالً  :إن املجتمعــات التــى تنتهــك فيهــا حقــوق اإلنســان ويهمــش فيهــا املواطنــون واملجتمــع املــدىن تنشــأ فيهــا
بيئــة مناســبة ومشــجعة لإلرهــاب .
ولذلــك فــإن األمــن ال يتحقــق إال باإلح ـرام الكامــل لحقــوق اإلنســان  ،فــا أمــن بــدون حقــوق اإلنســان  ،وال
حقــوق إنســان بــدون أمــن  .فاألمــن وحقــوق اإلنســان قيمتــان الزمتــان للمجتمعــات اآلمنــة املســتقرة ال ميكــن
التضحيــة بإحدهــا عــى حســاب األخــرى وهــا قيمتــان غــر متعارضتــان بــل هــا مكملتــان لبعضهــا البعــض
ويعــزز كل منهــا اآلخــر .
واألمــن الــذى ننشــده هــو األمــن مبعنــاه الشــامل  ،أمــن الدولــة الــذى يحمــى حدودهــا ويحميهــا مــن أى إعتــداء
 ،وأمــن املواطــن الــذى يحميــه مــن أى خــوف أو عــوز أو تهديــد باإلضافــة إىل كافــة حقــوق اإلنســان التــى جــاءت
ىف اإلتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان  ،وهــذا مــا أصطلــح عــى تســميته باألمــن اإلنســاىن والــذى يتســع إلضافــة
حقــوق مل ينــص عليهــا رصاحــة ىف هــذه اإلتفاقيــات مثــل العيــش بكرامــة والتحــرر مــن العــوز والفقــر وحــق
األجيــال القــادة ىف بيئــة صحيــة نظيفــة  ،والتحــرر مــن الخــوف الــذى يشــمل اإلرهــاب والكــوارث البيئيــة .
ثاني ـاً  :البــد أن نــدرك أن اإلرهــاب الــذى يــرب منطقتنــا والقــوى التــى تســاعده وتحركــه ال يســتهدف دولــة
بعينهــا وإمنــا يســتهدف ىف النهايــة الوطــن كلــه ال يســتثنى منــه أحــدا  ،ومــن الخطــأ أن تتصــور أى دولــة مــن
دولــه إنهــا مبنــأى عــن هــذا الخطــر  ،كــا أن اإلرهــاب ال وطــن لــه  ،ويتحالــف دامئـاً مــع الجرميــة املنظمــة وعــى
األخــص تجــارة املخــدرات والســاح وغســيل األمــوال فهــو خطــر يهــدد املنطقــة كلهــا كــا يهــدد العــامل أجمــع
 .والذيــن يتصــورون إنهــم يبعــدون اإلرهــاب مبســاعدته ىف أماكــن بعيــدة عنهــم ال يعرفــون أن اإلرهــاب ســوف
يرتــد إليهــم إن آجــا أو عاجــا كــا حــدث بالنســبة للقاعــدة التــى وصلــت إىل أماكــن عديــدة ىف أوروبــا وقبلهــا
ىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .
ثالث ـاً  :إن اإللت ـزام بحقــوق اإلنســان واألمــن اإلنســاىن يفــرض علينــا اإللت ـزام بحكــم القانــون واملحاســبة حتــى ال
يفلــت أحــد بجرميتــه  ،عــى أن يتــم ذلــك ىف ظــل عدالــة ناجــزة وإســتقالل قضــاىئ .
والبــد مــن تعــاون دوىل صــادق ىف مقاومــة اإلرهــاب والقضــاء عليــة  ،وضبــط حركــة بيــع األســلحة ونقلهــا حتــى
ال تصــل إىل التنظيــات اإلرهابيــة  .لقــد أغرقــت دول املنطقــة باألســلحة  ،ففــى بلــد مثــل اليمــن يوجــد ســتني
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مليــون قطعــة ســاح مبعــدل ثــاث قطــع لــكل مواطــن  ،وىف ليبيــا وغريهــا شــئ مامثــل  .إن التدخــل الخارجــى
الــذى شــهدته املنطقــة بإســم اإلنســانية مل يكــن تدخــا أمينــا ومل يكــن إنســانيا بــأى حــال مــن األحــوال ىف العـراق
وليبيــا وىف ســوريا التــى شــهدت ثــورة حقيقيــة حولهــا التدخــل الخارجــى إىل حــرب أهليــة بالوكالــة .
األخوات واإلخوة األعزاء
إننــا ىف عــامل مل يعــد فيــه مــكان للكيانــات الصغــرة وعلينــا أن نتمســك بنظامنــا العــرىب وندعمــه ونقويــه حتــى ال
تتعبــر بقايــاه ويتقــرر مصرينــا خــارج العواصــم العربيــة  ،مل يعــد مــن املمكــن ألى دولــة عربيــة أن تحقــق أمنهــا
بعيــدا ً عــن األمــن القومــى الــذى يحمــى األمــه العربيــة كلهــا .
علينــا أن نتعــاون جميعــا ىف محاربــة اإلرهــاب مــع اإلح ـرام الكامــل لحقــوق اإلنســان واألمــن اإلنســاىن حتــى ال
نقــع فيــا وقــع فيــه غرينــا بعــد  11/9فكانــت أبــو غريــب وجواتنامــو وغريهــا.
فاألمــن ال يتحقــق بــدون إح ـرام حقــوق اإلنســان  ،وحقــوق اإلنســان ال تحــرم دون أن يتحقــق أمــن الدولــة
وأمــن املواطــن .
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