
 

 

 

 األمانة العامة

 صحفي خبر

 المرأة تمكين مجال في الخرطوم بجهود أشادت •

 للسودان زيارته يختتم العربية االنسان حقوق لجنة وفد •

 اإلنسان لحقوق العربي الميثاق بأحكام للتعريف عمل ورشتي عقدت •

 اٌام، 5 دةلم استمرت والتً السودان الى زٌارته الٌوم"  المٌثاق لجنة"  العربٌة االنسان حقوق لجنة من وفد اختتم

 .السودان بجمهورٌة اإلنسان لحقوق االستشاري المجلس ورئٌس العدل وزٌر النور الحسن عوض الدكتور من بدعوة

 من عدد الى للجنة مٌدانٌة زٌارات تنظٌم تم انه له بٌان فً اللجنة رئٌس الٌامً علً بن هادي الدكتور قال
 عمل ورشتً عقد إلى إضافة الجمهورٌة، فً االنسان حقوق ٌزوتعز بحماٌة المعنٌة والهٌئات والمإسسات الوزارات
 لمإسسات كانت االولى العربٌة، االنسان لجنة عمل عمل وآلٌة االنسان لحقوق العربً  المٌثاق باحكام تعرٌفٌتٌن
 ناقشةلم تمهٌدا وذلك الرسمٌة، والمإسسات الوزارات فً للعاملٌن واالخرى االنسان بحقوق المعنٌة المدنً المجتمع
 خالل المٌثاق من 84 المادة الحكام وفقا االنسان حقوق اوضاع واقع عن السودان جمهورٌة من المقدم االول التقرٌر
 .المقبل نوفمبر شهر

 االنسان، حقوق وحماٌة تعزٌز مجال فً السودانٌة الحكومة تبذلها التً للجهود تقدٌره بالغ عن الٌامً وعبر
 والجهود والقضائٌة، والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطات فً العلٌا المناصب فً لمشاركةا حق من المرأة تمكٌن وبخاصة
 على عالوة المادٌة، والموارد اإلمكانات ضعف رغم للعنف ٌتعرضوا الذٌن واألطفال النساء ومساندة لدعم المبذولة
 استخدام من للحد والدولٌة اإلقلٌمٌة اتوالهٌئ والجهات المدنً المجتمع مع بالتعاون الدولة تبذلها التً المهمة األدوار
 حقوقهم من وتمكٌنهم المجتمع فً اإلعاقة ذوي األشخاص بادماج االهتمام وكذلك المسلحة، النزاعات فً األطفال

 .الحقوقٌة المجاالت هذه فً الخرطوم لمكاسب المعززة اإلصالحات من مزٌد فً أمله عن معبرا  . اإلنسانٌة

 حقوق بلجنة المتمثلة والٌته االنسان لحقوق العربً بالمٌثاق التعرٌفٌة الورشة هذه نظٌمت ان الى الٌامً وأشار
 لحقوق العربً المٌثاق فً طرف دولة بوصفها السودان جمهورٌة مع التعاون تعزٌز سٌاق فً جاء العربٌة االنسان
 واختصاصاتها وادوارها باللجنة عرٌفالت الى الهادف السنوي عملها وبرنامج االستراتٌجٌة خطتها تنفٌذ ضمن االنسان

 .بالمٌثاق االطراف العربٌة الدول من التقارٌر بتلق المعنٌة الوحٌدة االقلٌمٌة العربٌة االلٌة باعتبارها

 فً والعاملٌن المشاركٌن اكساب بغٌة االطراف الدول فً الورش هذه مثل تنظٌم أهمٌة على الٌامً الدكتور وشدد
 متابعة مهارة اكسابهم على عالوة االقلٌمٌة، اآللٌات أمام ومناقشتها التقارٌر إعداد رةمها االنسان حقوق مجال

 .االنسان حقوق حماٌة حول الختامٌة والمالحظات التوصٌات

 االنضمام، سرعة الى االنسان لحقوق العربً المٌثاق الى تنضم لم التً العربٌة الدول الٌامً الدكتور وحث
 للمحكمة اإلساسً النظام واقرار العربٌة الدول بجامعة اإلنسان لحقوق العربً النظام اتآلٌ تطوٌر ظل فً وبخاصة
 الــشعوب لتطلعـات المـشترك االنجـاز معٌـار هو االنسان لحقوق العربً المٌثاق بؤن مذكرا اإلنسان، لحقوق العربٌة
 .والثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة المدنٌة اإلنسان حقوق بكل للجمٌع الفعلً التمتع ضمان فً العربٌة



 

 

 

 األمانة العامة

 من تضمنه وما االنسان حقوق لحماٌة اقلٌمٌة كآلٌة االنسان لحقوق العربً بالمٌثاق التعرٌف الورشة تناولت وقد
 األولٌة لتقارٌرها األطراف الدول بتقدٌم المتعلقة واإلرشادٌة التوجٌهٌة بالمبادئ التعرٌف على عالوة وحرٌات، حقوق

 االنسان لحقوق الوطنٌة المإسسات بتقدٌم الخاصة التوجٌهٌة والمبادئ العربٌة االنسان حقوق لجنة الى والدورٌة
 لحقوق العربً بالمٌثاق تعرٌفٌة ورش عقدت قد كانت اللجنة بؤن علما. الموازٌة لتقارٌرها المدنً المجتمع ومإسسات

 ومملكة المتحدة العربٌة االمارات ودولة قطر ودولة الدٌمقراطٌة ةالشعبٌ الجزائر جمهورٌة من كل فً والٌته االنسان
 .منها المقدمة للتقارٌر مناقشتها ابان وذلك البحرٌن،

 اإلنسان لحقوق العربً المٌثاق تنفٌذ لمتابعة عربٌة آلٌة أول تعتبر العربٌة اإلنسان حقوق لجنة أن بالذكر جدٌر
 إلعمال المتخذة التدابٌر بشؤن األطراف الدول تقارٌر فً النظر وتتولى ،4008 تونس فً العربٌة القمة أقرته الذي

 الدول تنتخبهم( الشخصٌة بصفتهم) أعضاء سبعة من اللجنة وتتؤلف. المٌثاق فً علٌها المنصوص والحرٌات الحقوق
 هإالء وٌعمل لٌةالعا والكفاءة الخبرة ذوي من ٌكونوا أن على السري باالقتراع سنوات ألربع المٌثاق فً األطراف

 وٌجوز المٌثاق، فً الطرف الدولة مواطنً من واحد شخص من أكثر اللجنة تضم أن ٌجوز وال ونزاهة، تجرد بكل
 تضمن بؤن التعهد األطراف الدول على المٌثاق أوجب كما. التداول مبدأ مراعاة مع فقط، واحدة لمرة انتخابه إعادة

 أو المعنوٌة الضغوط أو المضاٌقات أشكال من شكل أي ضد لحماٌتهم ٌةوالضرور الالزمة الحصانة اللجنة ألعضاء
علما بان  .اللجنة فً كؤعضاء بمهامهم قٌامهم إطار فً تصرٌحاتهم أو مواقفهم بسبب القضائٌة المتابعات أو المادٌة

 عبد والدكتور عالنًز المجٌد عبد والدكتور الٌامً هادي الدكتور من كل الحالٌة الدورة فً عضوٌتها فً تضم اللجنة
 .االصبحً وعزالدٌن فزٌع محمد ٌونس نعٌم أسعد والمستشار الربابعه عاصم والمحامً العوضً الرحٌم
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