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 لى الميثاق العربي لحقوق اإلنساناليامي يدعو تونس لالسراع بالتصديق ع

الدكتور الطيب   اليوم    التقى الدكتور هادي بن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق االنسان العربية" لجنة الميثاق"
 البكوش وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية.

دور لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( والمهام   ي في بيان له اليوم ان المقاء استعرضوقال اليام
التى تضطمع بها والمالحظات والتوصيات الختامية التى أصدرتها عمى تقارير سبع دول قدمت تقاريرها، والحوار 

 التفاعمي الذي تجريه المجنة مع الدول األطراف.

امي أهمية مصادقة الدول العربية، وعبر عن تمنياته بأن تسارع تونس بالتصديق عمى واكد الدكتور هادي الي
 الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذى صدر عن قمة تونس ووقعت عميه تونس.

من جانبه استعرض الدكتور الطيب البكوش أوضاع المنظومة العربية لحقوق اإلنسان وأشار ألهمية الجهود 
ج اإلصالحي والتراكمي في مجال حقوق اإلنسان وفي تطوير المنظومة العربية لحقوق اإلنسان التى ترتكز عمى النه

واهتمام تونس بهذا الممف، واستعرض التجربة التونسية وخبرته الطويمة في مجال التربية والتدريب عمى حقوق اإلنسان 
من أن بعض مكاسب حقوق اإلنسان والمكاسب التى تحققت من نشر ثقافة حقوق اإلنسان وأثرها الممتد، وحذر 

تتعرض لمخاطر عديدة في الواقع الراهن نتيجة تآكل خطاب حقوق اإلنسان بسبب الظروف التى تمر بها المنطقة 
 العربية.

واتفق الطرفان عمى تعميق التشاور وتطوير التعاون، وشدد الدكتور الطيب عمى دعمه لمجنة حقوق اإلنسان 
 تها وأشاد بتجربتها المهنية المتميزة في معالجة تقارير الدول األطرافالعربية وأهمية تعميق تجرب

من ناحية اخرى التقى الدكتور هادي بن عمي اليامي رئيس المجنة مع الدكتور عمى كومان األمين العام 
دور لجنة حقوق لمجمس وزراء الداخمية العرب، لبحث تحديات األمن واإلرهاب وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، 



 

 

 

 

 

 األمانة العامة

اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( باعتبارها ركيزة المنظومة العربية لحقوق اإلنسان، وأشاد الدكتور هادي اليامي بدور 
حقوق اإلنسان العربية والوطنية، كما أشاد الدكتور  األمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب وانفتاحه عمى آليات

 لمجنة حقوق اإلنسان العربية. عمى كومان بالدور الفاعل

شهد المقاء تسميم الدكتور هادي اليامي لمدكتور عمي كومان تقرير عن زيارة فريق عمل لجنة حقوق اإلنسان 
 العربية إلى الجمهورية اليمنية )مدينة عدن(.

التى وأشار الدكتور هادي اليامي لالستنتاجات والمالحظات التى رصدها فريق المجنة وكذلك التوصيات 
صالح األجهزة األمنية.  وضعها الفريق وال سيما التوصيات المتعمقة بالتحقيق في االنتهاكات وكذلك تطوير وا 

وقد وعد الدكتور كومان بدراسة هذا التقرير وما تضمنه من توصيات وعرضها عمى لجان مجمس وزراء 
 الداخمية العرب.


