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 لجنة حقوق اإلنسان العربية

 تختتم زيارتها إلى المممكة العربية السعودية
 أقامت ورشتا عمل مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني*
صالحية الحاير*  المجنة زارت مركز الممك سممان لإلغاثة وا 

ىـ زيارتيا إلى 0411جمادي اآلخر  2102/22مارس  10اختتمت لجنة حقوق اإلنسان العربية الخميس     
المممكة العربية السعودية والتي استمرت لمدة وتأتي ىذه الزيارة في إطار اإلستعدادات لمناقشة التقرير األول لممممكة 

عمل بالتنسيق مع ىيئة حقوق اإلنسان، حيث افتتح  أمام المجنة في نياية مايو/آيار المقبل، وعقدت المجنة ورشتي
معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس ىيئة حقوق اإلنسان في المممكة العربية السعودية ورشة العمل والتي 
خصصت األولي لممؤسسات الرسمية والحكومية والثانية لممنظمات غير الحكومية، كما قامت المجنة بزيارة وزارة العدل، 

 .ومركز الممك سممان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، واصالحية الحاير بالرياض
ضم وفد المجنة الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس المجنة، وعضوية الدكتور عبد المجيد زعالني نائب رئيس  

ء المجنة وعدد المجنة، والمستشار محمد فزيع، واألستاذ عز الدين األصبحي، والمستشار محمد خالد الضاحي أعضا
 .من خبراء األمانة الفنية

وقد تناولت ورشتي العمل استعراض لمميثاق العربي لحقوق اإلنسان، والتعريف بدور ووالية لجنة حقوق اإلنسان  
العربية مع التركيز عمى آلية دراسة التقارير والحوار التفاعمي بين المجنة والدولة الطرف وصوال إلى وضع المالحظات 

ات الختامية ومتابعة تنفيذىا. وشارك في الحمقة األولى ممثمي وزارات العدل والداخمية والعمل والتعميم والصحة والتوصي
  .باإلضافة لممثمي المؤسسات الرسمية، بينما شارك في الحمقة الثانية ممثمي منظمات المجتمع المدني

واسعة عن جيود المممكة المقدرة في إطار تعزيز وأشار البيان إلي أن الزيارة قد ساعدت المجنة في تشكيل فكرة  
 .وحماية حقوق اإلنسان وخاصة التطور الذي واكب مرفق القضاء
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وأعمنت المجنة عن بالغ تقديرىا لمجيود التي يقوم بيا مركز الممك سممان بيدف توحيد العمل اإلغاثي لممممكة  
مال اإلغاثية )الحكومية وغير الحكومية( في المممكة، في الخارج ، والتنسيق بين كافة الجيات ذات العالقة باألع

 المركز بين المشتركة والمشروعات اإلنسانية المساعدات لتقديم المركز عمل وخطة استراتيجية عمى المجنة وأطمعت
 .المختمفة واإلقميمية الدولية والمنظمات

زيارتيا إلصالحية الحاير بالرياض والسياسة وأشار البيان إلي تقدير المجنة لإلمكانات التي أطمعت عمييا خالل  
العقابية المتبعة في إدارتيا والتي تيدف إلى تأىيل وتقويم المسجونين، حيث استمعت المجنة لشرح توضيحي لممنيج 
عادة تأىيميم، وُسمح لمجنة بمعاينة منشآت ومرافق  والرؤية التي يقوم عمييا مشروع اإلصالحية لرعاية المحكومين وا 

 .حية والتقت بمجموعة من السجناءاإلصال
وكانت المجنة قد تمقت التقرير األول من المممكة العربية السعودية بشأن التدابير التي اتخذتيا إلعمال الحقوق  

( من الميثاق العربي لحقوق 44والحريات المنصوص عمييا في الميثاق، وبيان التقدم المحرز لمتمتع بيا إعمااًل لممادة )
 .اإلنسان
جدير بالذكر أن لجنة حقوق اإلنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  

، وتتولى النظر في تقارير الدول األطراف بشأن التدابير المتخذة إلعمال 2114الذي أقرتو القمة العربية في تونس 
 .الحقوق والحريات المنصوص عمييا في الميثاق


