
 
 
 األمانة العامة 

 كممة الدكتور هادي بن عمي اليامي
 رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية

 في الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان
 بالتعاون مع الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية

 (11/11/1112-11)القاهرة جامعة الدول العربية، 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 العالمين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى آله وصحبه أجمعين الحمد هلل رب

 
 "المحترم"  لحقوق اإلنسان الشبكة العربية لممؤسسات الوطنيةغفار العمي ممثل  /الدكتورسعادة األخ 

 "المحترمين"           األخوات واإلخوة ممثمي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  
 

 عميكم ورحمة اهلل وبركاته،، السالم
بداية إنطالق أعمال م لجنة حقوق اإلنسان العربية في رحاب جامعة الدول العربية، في يطيب لي أن أرحب بكم باس

ؤكد وأود أن أثمر والبناء بين المجنة والشبكة، الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان والتى تأتي في سياق التعاون الم
  لمعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول العربية. اإلنسان العربية أبوابيا مشرعةن لجنة حقوق ألكم 

 العام ، ودخل حيز النفاذ في4002العام في أقرتو القمة العربية بتونس كما تعممون فإن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
عمى صادقت وقد ، المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لحقوق اإلنسان الوثيقة العربية الشاممةالميثاق يعتبر و  4002

وقد تضمن الميثاق كغيره من معاىدات حقوق اإلنسان آلية لمراقبة تطبيق أحكامو  .ربعة عشرة دول عربيةأالميثاق حتى اآلن 
الورشة لحضراتكم فرصة أعمال وسوف تتيح  افاألطر  من الدولحقوق اإلنسان العربية المعنية بتمقى التقارير لجنة تتمثل في 

 التعرف عمى الميثاق وآلية عمل المجنة.
 

 األخوات واإلخوة   المحترمين
ي الميثاق العربي أتمت لجنة حقوق اإلنسان العربية مناقشة تقارير سبع دول عربية أطراف فتنعقد ىذه الورشة بعد أن 

، وستناقش في االسبوع الثاني )األردن، الجزائر، البحرين، قطر، اإلمارات العربية المتحدة، العراق، لبنان(ىى  لحقوق اإلنسان



 
 
 األمانة العامة 

ولعمو من  مية عمى تقاريرىا،المالحظات والتوصيات الختاوضعت المجنة كما  تقرير جميورية السودان. 4002من شير نوفمبر 
استطاعت أن تؤكد استقالليتيا ومينيتيا في معالجة تقارير حقوق  4002لعام في اأسيسيا منذ تنافمة القول أن أوضح أن المجنة 

نعكس خصوصية المنطقة العربية، وىو ما ااإلنسان لمدول األطراف وحاولت إقامة جسر بين المعايير العالمية لحقوق اإلنسان و 
 .ةيسان العالمية واإلقميمحقوق اإلنحركة في مالحظاتيا وتوصياتيا والثقة التي تحظي بيا المجنة في أوساط 

 
 اإلخوة واألخوات 

إننا في المجنة نعول كثيرا عمى األدوار المتعددة التى يمكن أن تمعبيا المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في ترقية 
راف، أو خالل عمل لجنة حقوق اإلنسان العربية من خالل تقديم تقارير الظل الموازية لمتقارير الوطنية التى تقدميا الدول األط

متابعة تنفيذ التوصيات الختامية، أو من خالل حث الدول العربية األطراف عمى تقديم التقارير األولية والدورية إلى المجنة، أو 
ام لمميثاق العربي لحقوق اإلنسان، او من خالل ان المصادقة عمى الميثاق لمدول التى ماتزال عازفة عن التصديق أو اإلنضم

ضمن الوثائق الدولية االساسية لعمل مؤسساتكم في تعزيز وحماية حقوق االنسان أو من خالل متابعة ما يصدر  يكون الميثاق
 عن المجنة من مالحظات وتوصيات ختامية والعمل عمى تبنييا مع الجيات الحكومية والوطنية في دولكم .

 
 عارف وتقاسم الخبرات.وفي الختام أتمنى التوفيق لكم وأن تكون الورشة مثمرة في تعميق الم

 
 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،،

 
 


