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 المممكة العربية السعودية اختتام استعراض تقرير
 امام لجنة حقوق االنسان العربية

 
القاىرة أعمال ب)لجنة الميثاق( بمقر جامعة الدول العربية  العربية ختتمت  لجنة حقوق اإلنسانا

حالة  لعربية السعودية حولجمسات الدورة العاشرة الخاصة بمناقشة التقرير األول المقدم من المممكة ا
مع وفد من المممكة العربية السعودية عمى مدار يومى حوارًا تفاعميًا  الدورة حقوق اإلنسان فييا، وشيدت

 العربي ميثاقال أحكام عمالا  و  تفعيلجيود الدولة الطرف في  نمايو تبادل خالليما الطرفا 31و 30
معالى الدكتور بندر بن ، حيث ترأس الوفد السعودى المممكة العربية السعودية من قبل حقوق اإلنسانل

عبد الدورة العاشرة لمجنة الدكتور  حين ترأس يبان رئيس ىيئة حقوق اإلنسان السعودية فىمحمد الع
الدكتور  أعمال الدورة العاشرة بعد تنحى رئيسياورئيس زعالنى نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان مجيد ال

وضمان موضوعية  والحياد عودى الجنسية_ إعماال لمعايير النزاىةىادى بن عمى اليامى_ ألنو س
 لمجنة الميثاق . كممتو في الجمسة االفتتاحية  المناقشات حسب ما أكد اليامى فى

وشيدت جمسات الدورة قيام أعضاء المجنة بطرح تساؤالتيم واستفساراتيم حول مدى امتثال الدولة 
فيو، وطرحت المجنة كافة  واردةالحقوق والحريات ال ياعمالوا   الميثاق الطرف لألحكام الواردة فى

فى إطار  مكةرصدتيا خالل زيارتيا لممم برزت من خالل استعراضيا التقرير وتمك التي التى تساؤالتال
من الوضوح والشفافية والحوار التفاعمى بين الطرفين، وفى المقابل قدم وفد المممكة إجابات موسعة 

االستفسارات واألسئمة المطروحة من  المجنة إضافة إلى تزويدىا بمعمومات إضافية وعميقة عمى كافة 
خاصة تمك التي تتعمق بيا بإحصائيات ومعمومات موثقة، كما طمب وفد الدولة الطرف طيمة الجمسات 

تشكل الوفد السعودى من مسؤولين ميمة لتزويد المجنة ببعض الردود حول بعض تساؤالت المجنة، وقد 
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زارة الداخمية والعدل واإلعالم، إضافة إلى ممثمين عن ىيئات تعنى بالمرأة والطفل والمجتمع فى و 
 الحوار التفاعمي. جمسات، وىو ما أثري المدنى

منظمات المجتمع  ستماع إلى ممثمين من لال ىذه الدورة أخيرة منجمسة  المجنة خصصتقد و 
المنظمات وما قدمتو من مالحظات حول إعمال  ، حيث استمعت المجنة ليذهالمدنى العاممة بالمممكة

 الحقوق والحريات المنصوص عمييا في الميثاق العربي لحقوق االنسان.

المجنة خالل األيام المقبمة عدة جمسات لمناقشة كافة النتائج والمالحظات والتوصيات  واصلوت
ونشرىا عمى  بيا دولة الطرفلا واعالم بناء عمى الحوار التفاعمي مع الدولة الطرف التى خمصت إلييا

 تستقوم المجنة بمتابعة كافة النقاط التى تمكما فى تقرير يصدر عنيا،  نطاق واسع وبشكل عمني
تنفيذىا من قبل الدولة الطرف خاصة في خالل تقريرىا  مناقشتيا خالل أعمال الدورة لموقوف عمى

  الدوري المقبل.

 

 
 


