
 

 

 

 األمانة العامة

 الثانية واليهلجنة حقوق االنسان العربية ل فوز اليامي برئاسة
 

 .ة لحقوق االنسان " لجنة الميثاق"فاز الدكتور ىادي بن عمي اليامي اليوم لممرة الثانية عمى التوالي برئاسة المجنة العربي
 .ا السابع والثالثين بالقاىرةالتي جرت اليوم خالل اجتماعي انتخابات لجنة حقوق االنسان العربية جاء ذلك خالل 
الدكتور ىادي بن عمي اليامي في بيان لو اليوم ، انو إعماال لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة واالربعين  وقال

من الميثاق العربي لحقوق االنسان عقدت لجنة حقوق االنسان العربية اجتماعيا و تم خاللو إعادة انتخاب الدكتور ىادي بن 
 اليامي رئيسًا والدكتور عبد المجيد زعالني نائبا لمرئيس لوالية ثانية.عمي 

عبر اليامي بعد انتخابو رئيسا لمجنة عن اعتزازه بتجديد الثقة من قبل زمالئو أعضاء لجنة حقوق االنسان العربية و 
يًا الدول األعضاء في الجامعة متطمعًا إلى ان تحقق المجنة تطمعات الدول االطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي، داع

 العربية التي لم تصادق عمى الميثاق سرعة تقديميا.
كما شيد اإلجتماع إصدرت المجنة لعدة قررات تيدف إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في العالم العربي، كان في 

جرى نقاش تقريرىا األول المقدم لمجنة  مقدمتيا إعتماد المالحظات والتوصيات الختامية الخاصة بتقرير جميورية السودان التي
اطمعت المجنة عمى ردود جميورية السودان عمى مشروع   وفقًا لممادة الثامنة واألربعين من الميثاق، في الدورة الثامنة ليا، حيث

ت في ضوء المالحظات والتوصيات الختامية المرسمة إلييا عقب المناقشة، وتم تدارس وتعديل بعض ىذه المالحظات والتوصيا
 ىذه الردود، حيث قررت المجنة اعتماد المالحظات والتوصيات الختامية عمى تقرير دولة اإلمارات العربية بشكميا النيائي.

أنو سيتم رفع توصيات المجنة عمى تقرير جميورية السودان إلى مجمس الجامعة عمى المستوى   رئيس المجنةوذكر        
، كما سيتم أرساليا لمندوبية جميورية السودان لدى جامعة الدول العربية، 6102في مارس  الوزاري في دورتو القادمة التي تعقد

لنصوص الميثاق العربي لحقوق االنسان، مؤكدًا عمى أن المجنة ستنشر ىذه المالحظات والتوصيات عمى موقعيا   وفقاً 
ر المجنة ومالحظاتيا الختامية وتوصياتيا تعتبر وثائق اإللكتروني وفقًا لنص المادة الثامنة واألربعين التي تنص عمى أن " تقاري

 عمنية تعمل المجنة عمى نشرىا عمى نطاق واسع".
ووجو الدكتور اليامي الشكر لجميورية السودان عمى الحوار التفاعمي مع أعضاء المجنة وتقديم اإلجابات واإليضاحات 

 قوق اإلنسان في جميورية السودان.عمى تساؤالت أعضاء المجنة بشكل مكنيم من فيم أوسع لحالة ح
وذكر اليامي بأنو يقع عمى عاتق الدول األطراف بالميثاق إعمال كافة الحقوق والحريات المنصوص عمييا في أحكامو، 
وكذلك اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الكفيمة بإعمال الحقوق والحريات المنصوص عمييا بالميثاق، داعيًا جميورية السودان إلى 

 إتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات الختامية التي اعتمدتيا المجنة.



 

 

 

 األمانة العامة

-9 حدد لو يومي كما اشاد الدكتور اليامي بالمممكة العربية السعودية لقياميا بتقديم تقديرىا األول الى المجنة والذي
 لممناقشة من طرف المجنة، داعيًا باقي الدول التي لم تقدم تقريرىا الى تقديميا. 01/5/6102

وبين اليامي ان االجتماع شيد إقرار المجنة لنسخة معدلة عمى المبادئ التوجييية واالرشادية المتعمقة بتقديم الدول 
قرار المبا دئ التوجييية الخاصة بتقديم مؤسسات المجتمع المدني لتقاريرىا الموازنة، االطراف لتقاريرىا األولية والدورية وا 

باالضافة الى اتخاذ المجنة لمجموعة من القرارات المتعمقة بتنظيم عمميا وتعزيز تواصميا مع الدول االطراف والمجان النظيرة 
 وذلك في سبيل تعزيز الممارسات الدولية الفضمى.

د شغل منصب رئيس لجنة حقوق االنسان العربية خالل السنتين الماضيين، وقد عمل مع وكان الدكتور ىادي اليامي ق
زمالئو أعضاء المجنة عمى صياغة كينونة المجنة وتطوير ىيكميتيا وتحقيق غاياتيا. كما ترأس مناقشات المجنة وحواراتيا مع 

االنسان فييا وفقا ألحكام الميثاق ) وىي جميورية الدول التي قدمت تقايرىا خالل فترة رئاستو لالرتقاء بحالة أوضاع حقوق 
 .العراق والجميورية المبنانية وجميورية السودان(

استكمااًل لتطوير عمل لجنة حقوق االنسان العربية ومباشرة اختصاصاتيا في ظل تطوير ويأتي انتخاب الدكتور اليامي 
 امعة العربية نحو تأسيس المحكمة العربية لحقوق االنسان.آليات النظام العربي لحقوق االنسان مع الخطوات الجاده لمج

وتعتبر لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة الميثاق( أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق االنسان الذي 
ذة إلعمال الحقوق والحريات ، وتتولى النظر في تقارير الدول األطراف بشأن التدابير المتخ6112أقرتو القمة العربية في تونس 

المنصوص عمييا في الميثاق. وتتألف المجنة من سبعة أعضاء )بصفتيم الشخصية( تنتخبيم الدول االطراف في الميثاق ألربع 
سنوات باالقتراع السري عمى ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل ىؤالء بكل تجرد ونزاىة، واليجوز أن تضم المجنة 

ثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابو لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. أك
كما أوجب الميثاق عمى الدول األطراف التعيد بأن تضمن ألعضاء المجنة الحصانة الالزمة والضرورية لحمايتيم ضد أي شكل 

ة أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقيم أو تصريحاتيم في إطار قياميم من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوي
  بمياميم كأعضاء في المجنة.

من الدكتور ىادي اليامي والدكتور عيد المجيد زعالني والمستشار  لفي عضويتيا في الدورة الحالية ك وتضم المجنة
 الضاحي و جابر المري.محمد فزيع وعز الدين األصبحي وآمنة المييري و محمد 

 
 
 


