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 "لجنة حقوق اإلنسان العربية تختتم زيارتها الناجحة لجنيف"

 "التقى خاللها بالمفوض السامي لحقوق اإلنسان"

بعدد من المقاءات  بجنيف مقر األمم المتحدة زيارة ناجحة إلى اليوم انيت لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(
آليات األمم المتحدة لحماية حقوق  مع تعزيز التعاون ة عمل المجنة اليادفة إلىالمكثفة. وتأتي ىذه الزيارة في ضوء خط

وفي إطار سعييا لمتواصل واالنفتاح عمي مختمف آليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقميمية، حيث التقي رئيس  اإلنسان
األمم المتحدةالسامي لحقوق  وضالدكتور/ عبدالمجيد الزعالني بمف المجنة الدكتور/ ىادي اليامي،ونائب رئيس المجنة

ورئيس مجمس حقوق اإلنسان السيد/ يواكيم روكر، والمقرر الخاص المعني بالحق  اإلنسان األمير/ زيد رعد الحسين،
في الصحة السيد/ داينيوس بوراس، ورئيس الفريق العامل المعني باإلحتجاز التعسفي، ورئيس المجموعة العربية في 

لسفير/ فيصل طراد، ورئيس بعثة مكتب الخميج لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة السفير/ عادل األمم المتحدة بجنيف ا
 الميري، وسفراء الدول العربية باألمم المتحدة.

لجيود لجنة حقوق اإلنسان العربية لرصد حقوق  بالمفوض السامي لحقوق اإلنسان اليامي خالل لقاءه واستعرض
لنتائج البعثة التي أوفدتيا المجنة إلى مدينة  يثاق العربي لحقوق اإلنسان، واستعرضاإلنسان في الدول األطراف في الم

عدن بناء عمى دعوة من الحكومة اليمنية لرصد وتوثيق حالة حقوق اإلنسان الناتجة عن النزاع المسمح الدائر، كما 
سامي خالل المقاء عن تطمعو الن بحث الطرفان خالل المقاء سبل التعاون بين المجنة والمفوضية، وأعرب المفوض ال

 تمعب المجنة دورًا في استكمال مصادقة الدول العربية عمى العيدين الدوليين.

التي  وتناول اليامي خالل لقاء رئيس مجمس حقوق اإلنسان آلليات عمل المجنة ومالحظاتيا وتوصياتيا الختامية
قاريرىا إلى المجنة، وناقش الطرفان امكانية مشاركة عن حالة حقوق اإلنسان في الدول العربية التي قدمت ت صدرت

المجنة في الجمسات المخصصة لمناقشة الدول العربية األطراف في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان خالل االستعراض 
 الدوري الشامل.
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وأعرب المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة عن تطمعو لمتنسيق مع المجنة خالل الزيارات التي يعتزم اجراءىا 
لدول عربية خالل الفترة القادمة، ومن جانبو استعرض اليامي خالل المقاء لمحق في الصحة بجوانبو المختمفة في 

 دمت تقاريرىا لمجنة.ولوضعية الحق في الصحة في الدول العربية التي ق الميثاق

وخالل لقاء رئيس الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي ناقش الطرفان امكانية تبادل المعمومات والخبرات الخاصة 
 بوضعية االحتجاز التعسفي في الدول العربية.

بيا المجنة ضمن خطة  تناول اليامي خالل لقاءه برئيس المجموعة العربية لنتائج الزيارات التي تقوم وعمي جانب آخر
 عمميا لمدول العربية الستكمال المصادقة عمى الميثاق وزياراتيا لمدول األطراف لمتعريف بالميثاق.

وخمص االجتماع برئيس بعثة مكتب الخميج لحقوق اإلنسان عمى أىمية الدور الذي تقوم بو المجنة من خالل استعراض 
بالزيارات التي تتقوم بيا  وثمن رئيس بعثة مكتب الخميج ف في الميثاق،حالة حقوق اإلنسان في الدول العربية األطرا

 والوقوف عمى حالة حقوق اإلنسان. المجنة لبعض لمدول التي تشيد نزاعات مسمحة الستجالء حقيقة الموقف

عمل عمى واستعرض وفد المجنة خالل لقاءه بسفراء الدول العربية باألمم المتحدة ألىمية وجود نظام اقميمي عربي ي
الدول من أخطار اإلرىاب  تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البمدان العربية في الوقت الذي تعاني فيو معظم تمك

 المسمحة. والنزاعات

الذي  اإلنسان أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق تعتبر العربية اإلنسان لجنة حقوق جدير بالذكر أن
وتتولى النظر في تقارير الدول األطراف بشأن التدابير المتخذة إلعمال الحقوق  ،4002ة في تونسأقرتو القمة العربي

 والحريات المنصوص عمييا في الميثاق.

  


