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  األمانة العامة

  بیان صحفي

  الخامسةبشأن أعمال الدورة 

  )لجنة المیثاق(للجنة حقوق اإلنسان العربیة 

  والتي عقدت للمناقشة تقریر دولة االمارات العربیة المتحدة

  24/12/2013-23خالل الفترة 
اق  لج (                           لجنة حقوق اإلنسان العربیة       افتتحت ة المیث ي          ن دورة   )         العرب ال ال سة             أعم     خالل         الخام

ي     2013 /  12 /  24-  23       الفترة  طالع بتلق ي االض اق العرب ب المیث ا بموج د إلیھ ة عھ                                                               ، كأول آلیة عربی
    .                    تقاریر الدول األطراف

عربیة االمارات الدولة  (الدولة الطرفمقدم من التقریر ال قامت لجنة المیثاق بمناقشة
رئیس  ( رئیس لجنة حقوق اإلنسان العربیة الیامي نائب بن عليھادي/  الدكتوروقد قام )المتحدة
 مبدأناقض مع یة العربیة ال تتل ھذه االإنشاء فیھا ان سعادتھ أكدالذي  بإلقاء كلمة االفتتاح )الدورة

ھي اال خطوة في  ما  االلیة، وان ھذه تعد الدول العربیة جزء منھالتى اإلنسانعالمیة حقوق 
الحرص على  من واقع المسؤولیة ولألموراقبة  بالموضوعیة ورؤیة ثالتحليمشوار طویل یتطلب 

الحریات العمال الحقوق والتزام منھجیة واضحة في تقییمنا لما اتخذتھ الدول االطراف من تدابیر 
  . المیثاقأحكامالمنصوص علیھا في 

 اإلنسانمتمثلة في لجنة حقوق  الیة عربیة إیجاداح ان  من خالل كلمة االفتتعادتھوقد اكد س
اصة التابعة  و الدولیة االخرى وخاإلقلیمیةیات لعن االلیة الالعربیة ال تعنى بالضرورة انعزال ھذه ا

 تھدف ية التی الدولاآللیات، بل ینبغى ان ننظر الیھا باعتبارھا الیة مكملة لتلك لھیئة االمم المتحدة
  .ة حقوق االنسان و الحرص على تعزیز ھذه الحقوقصیانجمیعھا ال 

   بن      محمد   /             معالي السفیر       برئاسة                          االمارات العربیة المتحدة      دولة                        وقد جرت المناقشة مع وفد 
ة  ا      متحدة                               سفیر دولة االمارات العربیة ال-             نخیرة الظاھري دول العربی ة ال -                                      لمندوب الدائم لدى جامع

ة الطرف                   ق بإبداء مالحظاتھا                  وقامت لجنة المیثا   .     الطرف              رئیس وفد دولة  ر الدول ى تقری ا                        عل ً تطبیق       ً
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ھ،  ة،                        ألحكام المیثاق وأھداف ادئ التوجیھی ا، من خالل                       والمب ل بھ ع العم ات المتب ا لآللی ًوأیضا وفق ً                                           ً ً
   .            أعضاء اللجنة       السادة                               حوار تفاعلي بین الوفد الرسمي و

ام  و سادة     ق دیم        ال ة بتق ضاء اللجن وطني ال                    أع ر ال ى التقری اتھم عل ة                               مالحظ ن الدول دم م                مق
ي                     بعض الجوانب االیجابیة            ، والذي شمل      الطرف سان ف وق اإلن ز مسیرة حق ة بتعزی ة  ال                                     الخاص   ،     دول

ذل ستدعي التوصیة بب ي ت تمرار ً                                                     ًوأیضا الوقوف على بعض القضایا الت ي االس ن الجھود ف د م                              مزی
   .        اللجنة                                                                         االلتزام بأحكام المیثاق وبنوده، كما قام الوفد الرسمي بالرد على أسئلة أعضاء ب

ي  ات ف وق والحری ز الحق سیرة تعزی ي م شریك ف دني ك ع الم ى دور المجتم دا عل                                                                        وتأكی
ي  دني ف                                                                                       المجتمعات، قامت اللجنة حقوق اإلنسان العربیة بعقد جلسة استماع لمنظمات المجتمع الم
  ا                                                                                        دولة االمارات العربیة المتحدة التي قدمت تقاریر موازیة،  وذلك و على أھم مالحظاتھا وتوصیاتھ

ادئ  ن مب ا ورد م ار م                                                                                        بشان التزامات الدولة الطرف الواردة في أحكام المیثاق،والتي جاءت في أط
   .                      توجیھھ وخطوط استرشادیة

                                                                             سترسل اللجنة المالحظات الختامیة والتوصیات إلى الدولة الطرف إلبداء مالحظاتھا خالل  و
   .                 ر من تاریخ اإلرسال                                            المناقشة على أن تتسلم اللجنة الردود خالل شھ      انتھاء     من        أسبوعین

یات ك التوص شر تل ة بن وم اللجن وف تق ع نط                                 س ى أوس ة عل ات الختامی ك                                 والمالحظ         اق وذل
زام ام         لاللت سان       بأحك وق اإلن ي لحق اق العرب اذ                              المیث ق       واتخ ة للتطبی راءات الالزم دابیر واإلج                                     الت

   .                                     الدول األطراف في حمایة حقوق مواطنیھا    جھود              األفضل، وتعزیز 

                                                                     ل العربیة الغیر مصادقة على المیثاق العربي لالنضمام الیھ تحقیقا لحمایة                  وتدعو اللجنة الدو
   .                                           حقوق االنسان العربي وتعزیز مسیرة حقوق االنسان


