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حقوق االًسبى العزبية " تٌبقش تقزيز الوولكة األردًيّة اليوم..اليبهي يحذر هي تفبقن اسهة 

 "الالجئيي السورييي على االردى.. بي حلي: التقزيز وثيقة في تطور العول الوشتزك
لجنة نسان العربية "الدورة التاسعة لمجنة حقوق االمة لجامعة الدول العربية، اعمال بدأت اليوم بمقر االمانة العا

فيع ، وبمشاركة وفد حكومي ر نسان العربيةرئيس لجنة حقوق اال ىادي بن عمي اليامي/ برئاسة الدكتور "الميثاق
السفير بشر الخصاونة سفير و  و المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان ونتضمن باسل الطرا ،المستوي من المممكة االردنية

، كما شارك في ، ووفد من مؤسسات المجتمع المدنيوبيا الدائم لدى الجامعة العربيةالمممكة األردنية الياشمية ومند
لة األمين العام المساعد ، والسفيرة ىيفاء ابو غزاامعة العربية السفير أحمد بن حمياالجتماع نائب األمين العام لمج

 . لشؤون اإلعالم واإلتصال
من جانبو  أكد السفير أحمد بن حمي نائب االمين العام لمجامعة العربية أىمية مناقشة تقارير حقوق اإلنسان   

خاصة ، جال  مناقشة قضايا حقوق اإلنسانفي الدول العربية الفتا الى ان ىذا االجراء كان حمما لمجامعة العربية في م
 .أن ىذه التقارير كانت تناقش أمام المحافل الدولية بعيدا عن المناقشات في بيت العربو 

ى اوضاع والوقوف عم لعربي المشتركما في اطار العمل اواعتبر بن حمي مناقشة ىذا التقرير تشكل تطويرا ىا  
طور العمل العربي المشترك ، خاصة وان ردن اصبح وثيقة في ت، الفتا الى أن تقرير األحقوق االنسان في المنطقة

     ااْلردن كان من اوائل الدول المصادقة عمي ميثاق حقوق االنسان
، مشددا عمى ان الدول عمى الميثاق لسرعة المصادقةبعد  ودعا بن حمي الدول العربية التي لم تصادق   

 . ي االديان السماية الثالثةالعربية أولي بتعزيز وتدعيم ممارسة القيم االنسانية التي وردت ف
عمى أن محاربة ااٍلرىاب والقضاء عميو تشكل  جزءا اصيال في اطار الجيود المبذولة لمدفاع وشدد  بن حمي  

، ودورىا ية مشاركة منظمات المجتمع المدني، مشيرًا الي أىمن خاصة مبد الحفاظ عمي حق الحياهعن حقوق االنسا
، مشيرا في ىذا الصدد الى الدور االيجابي الذي قامت بو رىا احد األسس لدولة القانوناليام في ىذا االطار باعتبا

مؤسسات المجتمع المدني في تونس في تجنيب البالد شبح الحرب االىمية ونجاح ىذه المنظمات في تحقيق الوفاق 
 .الوطني عبر الحوار

اإلنسان الى ان ىذا التقرير يعكس التزام من جيتو أشار الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق  
د كبير من ، وأن المؤشرات االولي لمتقرير وحضور عديم تقاريرىا في مواعيدىا المحددةااْلردن والدول االعضاء بتقد

، ص الميثاق العربي لحقوق االنسان، يؤكد حرص المممكة االردنية عمى االلتزام بنصو منظمات المجتمع المدني
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، ثم بشأن التوصيات السابقة التي صدرتاك صورة واضحة لمجنة لتفعيل التدابير التي اتخذتيا ااْلردن وستكون ىن
  الخطوات المقبمة فيما يتعمق بتعزيز مباديءحقوق االنسان

ن قضية الالجئين تمثل تحديا كبيرا لمموارد المحدودة والخدمات االساسية لالردنيين في قطاعات أي واكد اليام 
، مة التمتع بيذه الحقوق االنسانيةحيث فاقم تدفق الالجئين السوريين من مشك ،والتعميم والصحة والطاقة والمياه العمل

موضحا ان المجنة تدرك اثر ىذه المشكمة عمى قدرة االردن عمى كفالة واعمال التزاماتيا الواردة في احكام الميثاق 
    .العربي لحقوق االنسان

ممكة األردنية الياشمية تعتبر أول دولة عربية تصادق عمى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الم ولفت الى أن   
وأول دولة تقدم تقريرىا الدوري اعمااًل لنصوص الميثاق  0202وأول دولة طرف قدمت تقريرىا األول إلى المجنة عام 

 .ا ألحكاموالعربي لحقوق اإلنسان، وذلك بيدف تقييم مدى امتثال تشريعاتيا وممارساتي
ان المجنة تمقت اثني عشر تقريرًا موازيًا عمى تقرير المممكة األردنية الياشمية وذلك في اطار تأكيد  وقال اليامي 

المجنة عمى أىمية دور المنظمات غير الحكومية في تحقيق تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي 
 .ق العربي لحقوق اإلنسانتعترض التنفيذ األمثل ألحكام الميثا

االنسان وتعزيز دور التشريعات  من جانبيا أكدت المممكة االردنية الياشمية حرصيا عمى تعزيز مباديء حقوق 
 . االليات الوطنية المتخصصة في مجال حقوق االنسانو 

لحكومة  جراء التداعيات واعتبرت المممكة االردنية أن الحد من الفقر والبطالة من ابرز التحديات التي تواجييا ا 
الناجمة عن االزمة المالية واالقتصادية العالمية وارتفاع اسعار الطاقة وتكمفة استضافة الالجئين ومن بينيم السوريين 

 .عمى االراضي االردنية حيث يتجاوز عددىم مميون وثالثمائة الف الجيء
في مجال حقوق االنسان إلى تعامل األردن مع وأشار السفير بشر الخصاونة في استعراضو لجيود المممكة   

ذات اعتبرىا  ، والتيده لمباديء حقوق االنسانترام بالالمتغيرات التي شيدتيا العديد من الدول العربية ، مشددا عمى اح
ى حتضان الالجئين السوريين الذي بمغ عددىم مميون وثالثمائة الف سوري إضافة إلا تأثير مباشر عمي ااْلردن حيث

  ن.ظروف الصعبة التي يواجييا االردالالجئين من دول عربية أخرى برغم الحالة اإلقتصادية وال
 


