
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

  بيان اتيان اتحقوببين العرنن
ن منيسبةن اذكعىن الر لبي

نناتأسبسن الاتيا
ن
 

 وقبل اربعين عامًا تاسس اتحاد الحقوقيين 1975/كانون ثاني/    في مثل ىذا اليوم الخامس عشر من يناير 
العرب استجابو لحاجة ممحو لحشد طاقات الحقوقيين العرب عمى امتداد الوطن العربي وتوظيف امكاناتيم 
دفاعًا عن القضايا القوميو المصيريو وعن حقوق االنسان والحريات االساسيو وعن سيادة القانون واستقالل 

 .القضاء وتحقيق العدالو
   وخالل مسيرة االتحاد الظافرة اتسعت دائرة نشاطاتو وتعززت عالقاتو العربيو والدوليو بعد ان اكتسب عام 

 الصفو االستشاريو لدى االمم المتحدة كما حصل عمى صفة مراقب لدى اليونسكو وجامعة الدول العربيو 1976
موظفًا موقعو ىذا لمدفاع عن قضايا االمو وحقوقيا المغتصبو وفي المقدمو منيا قضية العرب المركزيو فمسطين 

 .متصديًا لممنظمات غير الحكوميو المعاديو لالمو العربيو فاضحًا دعواتيا المريبو واىدافيا المغرضو
   يصعب تقييم مسيرة السنوات االربعين التي مرت عمى اتحاد الحقوقيين العرب منذ تاسيسو وحتى اليوم دون 

االشاره الى مسيرة السنوات االربعين نفسيا التي مرت عمى االمو العربيو وقد كانت مثقمو بالتطورات مميئو 
 .باالحداث وغنيو بالدروس والعبر

   لقد حدثت عمى مدى السنوات االربعين السابقو تغيرات اساسيو في تشكيمة الواقع العربي وفي مجرى السياسو 
العربيو والعالقات بين الدول العربيو وتغيرت الكثير من معالم الخارطة العربيو نفسيا وعممية توزيع القوى 

واالدوار عمى ىذه الخارطو ولكن مابقي اساسيًا وجوىريًا في نظر االتحاد ىو الحفاظ عمى استقالليتو ومينيتو 
رغم مختمف اشكال الضغوط التي تعرض ليا ومحاوالت ارغامو عمى تبني وجية نظر دولو عربيو دون اخرى 

كما دعا االتحاد وباستمرار الى نبذ حالو الفرقو واالختالف بين الدول العربيو والى التضامن العربي وتعزيز 
 .العمل العربي المشترك



     ان من اىم اىداف االتحاد المينيو العمل من اجل تحقيق وحده التشريعات والقوانين العربيو وتطويرىا 
وتحديثيا من خالل ما قام بو من ندوات وما اعده من بحوث ودراسات وما نظمو من دورات تدريبيو كان من 

اىميا ندوه توحيد التشريعات والقوانين العربيو التي اسفرت عن اعداد وثيقو تضمنت اىم المبادئ التي اصبحت 
احدى الوثائق التي استرشد بيا مجمس وزراء العدل العرب كما كان من ابرز انجازاتو ميثاق الشرف لمحقوقيين 

 والذي نص في بنوده الستة عمى 1985/ابريل/العرب الذي اقره المؤتمر الثالث المنعقد في عمان في نيسان
التزام الحقوقيين العرب بالدفاع عن حقوق االنسان والحريات االساسيو وعدم المساىمو في التشريعات والمحاكم 

 .االستثنائيو مع الحرص عمى تعزيز مبدأ استقالل القضاء وسيادة القانون
    ان ما قام بو االتحاد من انجازات لتحقيق اىدافو ال يتسع لتعدادىا ىذا البيان المختصر غير ان العدد 

سيكون الوثيقو التي يمكن الرجوع الييا لمعرفو ما انجزه عمى صعيد - تحت الطبع–الخاص لمجمو االتحاد 
تحقيق اىدافو كما ان االحتفال بالذكرى االربعين لتأسيسو التي تجري االستعدادات القامتيا بمناسبو انعقاد 
المؤتمر العام لالتحاد ستكون ىي االخرى مناسبو لبيان ما انجزه عمى طريق تحقيق رسالتو المينيو كما و 

تدرس الشخصيات الحقوقيو التي تقوم باالعداد لممؤتمر القادم اعاده النظر في المؤسسات المنبثقو عن االتحاد 
وتعديل نظامو االساسي تمييدا العاده ىيكميتو بما يؤدي الى تعزيز دوره وتطوير ادائو وتمكينو من النيوض 

 .بمسؤولياتو المينيو والقوميو واالنسانيو 
ن
ن

نالاتيان اتحقوببين العرننةن اليم الالياةنن
 2015/ينييع/كياقان اثياي/15:نعميا
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