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 رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية

 
 في افتتاح الجمسة الحوارية

 حول ادماج توصيات المؤتمر الدولي
 "تحديات األمن القومي وحقوق اإلنسان بالمنطقة العربية"
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 51/51/5151 -القاهرة 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 األمانة العامة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ورئيس فريق  رئيس المجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في دولة قطر –معالي الدكتور/ عمي بن صميخ المري 

 مؤتمر تحديات األمن وحقوق اإلنسانعمل متابعة تنفيذ توصيات 
  ممثل األمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية العرب -سعادة الدكتور/ محمد بابا 

 ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان -ادة الدكتور/ نضال جارودي  سع
 رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية -سعادة الدكتور/ موسي بريزات 

 ،األخوات واألخوة الكرام
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،

ة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في رحاب جامعة الدول العربية باألصال
لجنة حقوق اإلنسان العربية، وأن أعبر عن سعادتنا بتبني فعاليات ىذه الجمسة الحوارية بالتعاون مع المجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، بغرض بحث سبل إدماج توصيات مؤتمر "تحديات األمن وحقوق اإلنسان" والذي 

 ، والذى شاركت في أعمالو لجنة الميثاق.4102انعقد بالدوحة في نوفمبر من العام 
كما أود أن اغتنم الفرصة وأرحب بأعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية الجدد الذي تم انتخابيم في التجديد 
النصفي الذي تم خالل األسبوع الماضي، والذي شيد انتخاب أول امرأة في عضوية المجنة منذ تأسيسيا في 

 .4112العام 
عمى نحو غير مسبوق وطن العربي في ال استفحمت فيو مخاطر اإلرىاب في وقتا االجتماع ىذ ويأتى إنعقاد

سيادة القانون ىى األداة إن  وأضحى يشكل تيديدا جسيما ألمن واستقرار الدول والمجتمعات عمى السواء،
جراءات  مكافحة اإلرىاب أو محاكمة األشخاص الرئيسية لحماية حقوق اإلنسان، وكانت قوانين وسياسات وا 

 المتيمين باإلرىاب موضع إنشغال المجنة.
 

 السيدات والسادة،،
بل  ... نقاش حول جممة من األمور التي تشكل شواغل مشتركة لجميع الدول العربيةشيد لييأتي ىذا االجتماع 

يشكل أحد أشد انتياكات حقوق  أتي في أجواء يستفحل فييا العنف واإلرىاب الذيولجميع دول العالم، حيث ي



 
 
 األمانة العامة 

الحقوق يتبعو من فرص نمو وتعزيز  اإلنسان عمى اإلطالق، فضاًل عن تقويضو لألمن ولمسالم االجتماعي وما
 .تحقيق األمن وبين التمتع بحقوق اإلنسانبين وكما تقدرون فإن ىناك عالقة وثيقة  األساسية.والحريات 

 
 األخوة واألخوات الكرام،

ل و بين حماية األمن الوطني لمدحقوق اإلنسان و حماية عض أن يوجد تناقضًا مزعومًا بين حاول البلقد 
فرصة لتعزيز أو احترام حقوق إنسان بدون صيانة األمن، وال يوجد فرصة أنو ال والشعوب، ونحن نعتقد 

 الستمرار األمن إال بتكريس حقوق اإلنسان.
عمأن توسيع قاعدأيضا بنؤمن ونحن  اإلنسان  وسيادة القانون واحترام حقوقال حقوق المواطنة، ة المشاركة وا 

 ىي الطريق لمحكم الصالح.
 

تمني المعدة من شركاء الحوار، وأوراق العمل أشكركم جميعًا عمى حضوركم وأشكر مقدمي أ وفي نهاية كممتي
تحديات ت مؤتمر عممية محددة لتفعيل توصيالكم النجاح والتوفيق في تحقيق أىداف الجمسة والخروج بآليات 

 حقوق اإلنسان في المنطقة العربية.األمن و 
 

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،
 
 


