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 األمانة العامة

 خبر صحفي

 لجنة حقوق اإلنسان العربية تشارك 

 في المنتدى العالمي الثاني لحقوق اإلنسان

 المممكة المغربية –بمراكش 

 

في  مراكش المغربيةالذى عقد بمدينة أعمال المنتدى العالمي الثاني لحقوق اإلنسان شاركت لجنة لحقوق اإلنسان العربية في 
خمسة آالف مشارك من الشخصيات الدولية وممثمي حركة ، بمشاركة تزيد عمى 7302 نوفمبر/تشرين ثان 03- 72الفترة من 

 .في المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجنمع المدني المحمية واإلقميمية والدولية حقوق اإلنسان في العالم

السادس ممك المغرب وشيدت الجمسة االفتتاحية وقد افتتح المنتدى وزير العدل المغربي الذى وجو كممة نيابة عن الممك محمد 
كممات لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان ورئيس وزراء اسبانيا األسبق وادريس اليازمي رئيس المجمس الوطني 

 لحقوق اإلنسان بالمغرب وعدد من الشخصيات الدولية من افريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.

 نوفمبر/تشرين الثاني 03وحتى  72ايام فعالياتو عمى مدى  استمرتان العربية في المنتدى الذى وقد مثل لجنة حقوق اإلنس
 أمانة المجنة معتز باهلل عثمان. المستشار أسعد نعيم يونس عضو لجنة حقوق اإلنسان ومن 7302

بالنظم اإلقميمية رئيسية باسم المجنة في المحور الخاص مة عضو لجنة الميثاق مداخ المستشار أسعد نعيمقدم و 
نبذة عن الميثاق العربي لحقوق وأعطى فيو نوفمبر/تشرين ثان و  72يوم  لحقوق اإلنسان واإلعمال الفعمي لحقوق اإلنسان

اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان المنبثقة عن الميثاق وتكوينيا وصالحياتيا وواليتيا وناقش تكوين المجنة واستقالل أعضائيا والدول 
مى الميثاق، كما ألقى الضوء عمى مالحظات وتوصيات المجنة عمى تقارير خمس دول عربية تم مناقشة تقاريرىا التى صادقت ع
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، وأشار لجيود المجنة وأعضاءىا في حث الدول العربية التى لم تصادق عمى الميثاق عمى االنضمام إليو والتعاون بين الوطنية
 .ا البرلمان العربيالمجنة وبين مؤسسات العمل العربي المشترك ومني

كما تطرقت مداخمة المستشار أسعد نعيم يونس لتقييم عمل المحكمة العربية لحقوق اإلنسان وتقييم المجنة لفاعميتيا وطالب 
بإدخال تعديالت عمى نظام عمل المحكمة العربية لحقوق اإلنسان وأشار ألن المجنة رفعت توصياتيا لألمين العام لجامعة الدول 

 ىذا الشأن. العربية في

عمال المناصفة وقضية عقوبة  وتركزت المناقشات حول الحقوق التى يضمنيا الميثاق وخاصة المساواة بين الرجال والنساء وا 
اإلعدام خاصة بحق األطفال األحداث، وأىمية اإلنضمام لمميثاق وتحديثو. وقضية الخصوصية والعالمية ومعايير حقوق 

 اإلنسان.

وغيرىا من القضايا المثارة في المناقشات ونوه بذكر عدد من بنود وعقب المستشار أسعد نعيم عمى قضية المساواة التامة 
أو المساواة بين األشخاص الخاضعين لوالية كل دولة طرف بالتمتع بالحقوق والحريات  تضمن المساواة أمام القانونالتى الميثاق 

عرق أو المون أو الجنس أو المغة أو المعتقد الديني أو الرأى أو الفكر أو األصل الوطني أو دون تمييز ألى سبب سواء كان ال
 االجتماعي أو الثروة أو الميالد وغيرىا من وجوه التمييز.

 وحقوق المحاكمة العادلة وحقوق األقميات وحظر االتجار في األفراد والحق في التنمية، وأشار ألنو ال يجوز تفسير الميثاق أو
تأويمو عمى نحو ينتقص من الحقوق والحريات التى تحمييا القوانين الداخمية لمدول األطراف أو القوانين المنصوص عمييا في 
المواثيق الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان التى صادقت عمييا أو أقرتيا الدول األطراف بما فييا حقوق المرأة والطفل واألشخاص 

 المنتمين إلى األقميات.

وقد زودت المجنة المشاركين بوثائق تضمنت الميثاق العربي لحقوق اإلنسان والخطوط االسترشادية إلعداد التقارير وتقديميا 
من الجدير بالذكر أن المحور الخاص بالنظم اإلقميمية لمجنة حقوق اإلنسان العربية بالمغات العربية واإلنجميزية والفرنسية. 

 الدولية لمحقوقيين، والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان، والمجمس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب. لحقوق اإلنسان نظمتو المجنة
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في عدد من الفاعميات الميمة حول  تفاعل الدول مع آليات األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان والنيوض بيا، وشاركت المجنة 
من  وحرية الرأى والتعبير. ية والثقافية، وحقوق اإلنسان والتنمية البشرية.ودور العدالة في إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماع

قميمية  الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي الثاني يضم مشاركون من مائة دولة حول العالم يمثمون منظمات غير حكومية وا 
 عمين في مجال التنمية وحقوق اإلنسان. ووكاالت األمم المتحدة وحكومات ومؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان وقادة سياسيين وفا

كما أجرى وفد المجنة عدد من المقاءات مع الشخصيات الحقوقية من المنظمات الدولية واإلقميمية والمحمية الحكومية وغير 
  الحكومية جرى خالليا التعريف بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان والمجنة ودورىا وواليتيا.

 


