
 
 
 

 

 

 األمانة العامة

 01/00/5102القاهرة 
 خبر صحفي

 لجنة حقوق اإلنسان العربية
 السودانتناقش حقوق اإلنسان في 

 
جميورية حقوق اإلنسان المقدم من األول لحالة تقرير المناقشة  لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( اختتمت
الجارى  تشرين ثاني/نوفمبر 01و  9يومي من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  84إعماال لممادة إلى المجنة  السودان
لمناقشة حالة حقوق  الثامنةجامعة الدول العربية بالقاىرة، وكانت لجنة الميثاق قد عقدت الدورة األمانة العامة لبمقر 

ن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية، ، وقد أدار المناقشات سعادة الدكتور ىادي بالسوداناإلنسان في 
ن عن يوشارك في الوفد ممثمجميورية السودان موالنا/ أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل السودانية وترأس وفد 

المجمس اإلستشاري لحقوق اإلنسان ووزارة الخارجية ووزارة التربية لمتعميم والمجمس القومي لرعاية الطفولة والمجمس 
 لقومي لألشخاص ذوي اإلعاقة ووزارة الرعاية والضمان اإلجتماعي، عالوة عمى ممثمين عن السمطة القضائية.ا
 

اللتزاميا بتقديم تقريرىا األول لمجنة، وأشار ألن تقرير  لجميورية السودانية المناقشات وجو رئيس المجنة الشكر داوفي ب
. وقدم السادة أعضاء لجنة حقوق اإلنسان 9119الذى تناقشو المجنة منذ تأسيسيا في العام  الثامنيعد التقرير  السودان
، والذين جرى اقثأحكام الميثاق في الدول العربية األطراف في المي م الشكر لسيرىم عمى مراقبة تنفيذووجو ليالعربية 

عادة في وقت سابق سمن بين أعضاءىا د اختارت تقسيم حزم الحقوق والحريات الواردة بالميثاق بينيم، وكانت المجنة ق
 .جميورية السودانتقرير مقررا ل الدكتور/ عبدالمجيد زعالني

 
وقدم شرحا لإلطار السياسي  السودانمضمون تقرير حالة حقوق اإلنسان في  جميورية السوداناستعرض وفد 

والدستوري وجيود الدولة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان المدنية والسياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي 
إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وعمى األخص جيود إقرار المساواة وعدم التمييز، حماية الحق في الحياة 

 عذيب ومكافحة الرق واإلتجار باألشخاص واستقالل القضاء وحق المجوء إليو والحريات السياسيةوالحماية من الت
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الجمعيات والنقابات والحق في الصحة وحقوق ذوى  حماية األسرة والنساء واألطفال وحقوق العمل وتكوينوالمدنية و 
 .التنميةالحق في اإلعاقة والحق في التعميم  و 
حول القضايا المتعمقة بإنفاذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني  السودانية استفسارات لموفد وقدم السادة أعضاء المجن

، وناقش أعضاء المجنة اإلطار الدستوري والقانوني وأوضاع الحقوق والحريات لمحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذىا
التى تجابو  المعوقات والتحدياتإلى جانب التقدم المحرز في حقوق اإلنسان حالة حقوق اإلنسان بما فييا لموقوف عمى 

 .ىا وحمايتياتعزيز 
 

وفي سياق متصل شيدت الجمسات حضور ممثمون عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان، وكان عدد 
نسان في الدولة قد قدمت تقارير موازية تستعرض حالة حقوق اإل السودانالعاممة في من المنظمات غير الحكومية 

 لمساعدة المجنة عمى التقييم الواسع لحالة اعمال الدولة لالحكام الوارده في الميثاق.، الطرف
 

ومن الجدير بالذكر أن لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( ىى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
بعد أن صادق عميو سبع دول عربية، وبمغ  9119في  ، ودخل حيز النفاذ9118الذى أقرتو القمة العربية بتونس العام 

عدد الدول المصادقة عميو حتى اآلن أربعة عشر دولة عربية، ولجنة حقوق اإلنسان العربية مكونة من سبع شخصيات 
مشيود ليا بالخبرة والنزاىة واالستقالل تنتخبيم الدول العربية األطراف في الميثاق ويعممون بشكل مستقل عن 

ت وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية األطراف عبر دراسة التقارير الحكوما
 وتقديم المالحظات والتوصيات لمدول من أجل العمل عمى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا.

 
رير دورى كل ثالث سنوات حول وتقدم الدول األطراف تقرير أول لمجنة حقوق اإلنسان العربية بعد التصديق عميو وتق

 خطط وسياسات كل حكومة اإلعمال الفعمي لمحقوق والحريات المنصوص عمييا في الميثاق.
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