
 

 

 

 األمانة العامة

15/10/2019القاهرة   
 خبر صحفي

 لجنة حقوق اإلنسان العربية
دولة االمارات العربية المتحدةتناقش حقوق اإلنسان في   

 
دولة االمارات العربية المقدم من األول الدوري تقرير مناقشة اللجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(  اختتمت
 2019اول تشرين اكتوبر/ 15-14يومي ميثاق العربي لحقوق اإلنسان من ال 48إعماال للمادة إلى اللجنة  المتحدة

،  والمخصصة ألستعراض التقرير السادسة عشررة وذلك خالل الدو بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، 
دولة وفد  رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية، وترأسالمستشار محمد خالد الضاحي وقد أدار المناقشات سعادة 

مساعد الوزير لشؤون حقوق االنسان والقانون الدولي بوزارة الخارجية  أحمد عبدالرحمن الجرمن سعادة السيداالمارات 
 .من عدة جهات يمثلون مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة ؛ حيث تشكل الوفد والتعاون الدولي

ن الدوري األول للجنة، وأشار أاللتزامها بتقديم تقريرها  ة االماراتلدولية المناقشات وجه رئيس اللجنة الشكر داوفي ب
وكانت اللجنة قد ، 2009الذى تناقشه اللجنة منذ تأسيسها في العام  السادس عشريعد التقرير  االماراتتقرير دولة 

 .دولة االمارات تقريرمقررا ل نادية جفون/ السفيرةعادة في وقت سابق سمن بين أعضاءها اختارت 
 

وقدم شرحا لإلطار  االماراتدولة مضمون تقرير حالة حقوق اإلنسان في  دولة االمارات العربية المتحدةاستعرض وفد 
وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان المدنية والسياسية االقتصادية والتشريعي السياسي والدستوري 

المساواة وعدم  عربي لحقوق اإلنسان وعلى األخص جهود إقرارواالجتماعية والثقافية، وفي إنفاذ أحكام الميثاق ال
التمييز، حماية الحق في الحياة والحماية من التعذيب ومكافحة الرق واإلتجار باألشخاص واستقالل القضاء وحق 

الجمعيات والنقابات  حماية األسرة والنساء واألطفال وحقوق العمل وتكوينوالمدنية و  اللجوء إليه والحريات السياسية
 والحق في الصحة وحقوق ذوى اإلعاقة والحق في التعليم  والحق في التنمية.



 

 

 

 األمانة العامة

ل القضايا المتعلقة بإنفاذ أحكام الميثاق لدولة حو استفسارات لوفد من خالل حوار تفاعلي وقدم السادة أعضاء اللجنة 
التقدم المحرز في حقوق اإلنسان إلى جانب المعوقات بما فيها  .والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها

 .ها وحمايتهاوالتحديات التى تجابه تعزيز 
 

علما بأن  وفي سياق متصل شهدت الجلسات حضور ممثلون عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان،
لمساعدة اللجنة على ، ة الطرفنسان في الدولارير موازية تستعرض حالة حقوق اإلقدمت تقالمنظمات  هذه عدد من

 التقييم الواسع لحالة اعمال الدولة لالحكام الوارده في الميثاق.
 

ومن الجدير بالذكر أن لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
بعد أن صادق عليه سبع دول عربية، وبلغ  2009اذ في ، ودخل حيز النف2004الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 
عشر دولة عربية، ولجنة حقوق اإلنسان العربية مكونة من سبع شخصيات  ستةعدد الدول المصادقة عليه حتى اآلن 

مشهود لها بالخبرة والنزاهة واالستقالل تنتخبهم الدول العربية األطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن 
ت وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية األطراف عبر دراسة التقارير الحكوما

 وتقديم المالحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
ير دورى كل ثالث سنوات حول وتقدم الدول األطراف تقرير أول للجنة حقوق اإلنسان العربية بعد التصديق عليه وتقر 

 خطط وسياسات كل حكومة اإلعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
*** 


