
 
 
 

 

 

 األمانة العامة

 61/3/6161القاهرة 
 

 احتفاال باليوم العربي لحقوق اإلنسان 
 أنشطة مكثفة لمجنة حقوق اإلنسان العربية

 
اب جامعة الدول العربية ندوة الكرامة اإلنسانية لمجميع، تنظم الندوة لجنة حقوق اإلنسان صباح اليوم في رح افتتح

الذي وىو اليوم مارس من كل عام،  61نسان الذي يوافق يوم العربية )لجنة الميثاق( بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإل
وكان مجمس جامعة الدول العربية عمى المستوى  .8002حيز النفاذ في العام العربي لحقوق اإلنسان الميثاق دخل فيو 

لكرامة تحت شعار ا 8061لعام يذا االوزاري قد قرر في وقت سابق أن يتم االحتفال باليوم العربي لحقوق اإلنسان ل
 اإلنسانية لمجميع. 

 
رئيس المجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، وممثمي األمانة العامة وممثمي الدول األطراف الندوة في أعمال  وشارك

بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان. باإلضافة لعدد من الخبراء والمفكرين والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. 
الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية. وتستعرض الندوة أوراق عمل عن  ويفتتح الندوة

، وعن الكرامة اإلنسانية في الميثاق الفرحانقدميا الدكتور/ أحمد  الكرامة اإلنسانية في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
 محمد فزيع. لحقوق اإلنسان والدساتير العربية قدميا المستشار/العربي 

 
ن الكرامة ُتعد أحد القيم اإلنسانية الكبرى، وتحت ظل الكرامة لمجنة بأوأشار الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس ا 

قيمة وشعاًرا وراية تراكم النضال اإلنساني منذ فجر التاريخ من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وأن الكرامة اإلنسانية 
كانت الكرامة اإلنسانية  كانت تعبيًرا عن رفض اإلنسان لكل أشكال العنصرية والعبودية واالسترقاق والالمساواة، كما

 ىى الحافز والدافع لحق الشعوب في تقرير مصائرىا في مواجية كل أشكال االحتالل والييمنة والعنصرية.
 

وأضاف الدكتور ىادي اليامي أن اليوم العربي لحقوق اإلنسان، يأتي تكريما لإلنسان في الوطن العربي ولمتذكير 
لجيود العربية المشتركة في تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والتى تكممت بإصدار بحقوقو وحرياتو، كما يأتي لمتذكير با



 
 
 

 

 

 األمانة العامة

دولة  61الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ودخولو حيز النفاذ، وأضاف أن عدد الدول المصادقة عمى الميثاق حتى اآلن 
دول العربية األطراف، تقارير من ال 60عربية، وقد تمقت لجنة حقوق اإلنسان العربية منذ تأسيسيا وحتى اآلن 

 وأصدرت مالحظات وتوصيات ختامية عمى ثمانية من ىذه التقارير.
 

اليومين وفي سياق متصل كانت لجنة حقوق اإلنسان العربية وبمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق اإلنسان، قد اختتمت 
قوق اإلنسان والموجية لموظفي إنفاذ أعمال ورشة العمل التعريفية بالميثاق العربي لح 8061مارس  61-61السابقين 

القانون القانون في الدول العربية، والتى شارك فييا عشرون مشارًكا ومشاركة من عشر بمدان عربية يمثمون الييئات 
 .عمى إنفاذ القانون في تمك الدولالقائمة 
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