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 األمانة العامة

 يارة لجنة حقوق اإلنسان العربية لممممكة المغربيةز خبر 
 المممكة المغربية  -الرباط

11/6/5112 
 

الى المممكة  قام بيا الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق االنسان العربيةالزيارة التي  ختامفي 
أكد ان الميثاق العربي لحقوق اإلنسان يمثل نقمة نوعية حقيقية لحركة حقوق االنسان في عالمنا العربي، ألن  ،المغربية

لعبرة ستكون في تنفيذ وتطبيق بنود الميثاق وليس في صياغة وكتابة مواده، قائال " لقد سجمنا في لجنة الميثاق قيمة ا
فعمية ومؤثرة في دراسة تقارير الدول االطراف التي قدمت الينا، وأصدرنا مالحظاتنا وتوصياتنا الختامية الى سبعة دولة 

والجميورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، ومممكة البحرين، ودولة قطر،  اطراف، ىي: المممكة االردنية الياشمية،
، مؤكدا ان الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ىو "ودولة االمارات العربية، وجميورية العراق، واخيرا الجميورية المبنانية
 مكسب يقتضي التمسك بو والحفاظ عميو والعمل عمى تطويره وتفعيمو. 

التقى ، اربعة أيام امتدت عمى مدى، و من حكومة المممكة المغربيةكريمة بناء عمى دعوة الزيارة جاءت ىذه وقد 
والمؤسسات الحكومية والوطنية المعنية بحقوق االنسان اضافة الى مؤسسات الوزارات اليامي مع ممثمين من فييا د. 

 المجتمع المدني. 
اق العربي لحقوق االنسان الذي وقعت عميو بتاريخ ودعا اليامي المممكة المغربية لممصادقة عمى الميث

اربعة عشرة  ، لتكون بذلك الدولة الخامسة عشرة الطرف في ىذا الميثاق بعد أن صادقت وانضمت اليو72/27/7002
 ذلك.  عمى، مع تشجيع بقية الدول العربية التي لم تصادق بعد دولة عربية حتى االن

لمجنة حقوق االنسان العربية االطالع الواسع عمى ما حققتو المممكة وقال اليامي ان ىذه الزيارة اتاحت 
عمى المستويين التشريعي  المغربية من انجازات ممموسة ومكتسبات جديدة في مجال تعزيز وحماية حقوق االنسان

، والذي 7022 ، مشيدا بالنيج التراكمي االيجابي الذي حققتو المممكة، وبخاصة مع اقرار الدستور الجديد عاموالعممي
عزز الضمانات القانونية لحماية كافة الحقوق والحريات األساسية. كما ثمن انضمام المممكة الى جميع االتفاقيات 

 22اخرىا االتفاقية الدولية لحماية جميع االشخاص من االختفاء القسري بتاريخ و الدولية األساسية لحقوق اإلنسان، 
تفاقية مناىضة التعذيب وغيره من ضروب المعاممة او العقوبة القاسية او والبرتوكول االختياري ال 7022مايو 

 . 7022نوفمبر  72انسانية او المينية بتاريخ الال
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تنظيميا لمدول عمى مزيارات التي تزمع لجنة حقوق االنسان العربية بداية لوأضاف اليامي أن ىذه الزيارة تشكل 
قوق االنسان، وذلك في اطار الوفاء بمسؤوليتيا في حث ىذه الدول عمى العربية غير االطراف في الميثاق العربي لح

. ودعا كافة الوزارات ميمي العربي لحماية حقوق اإلنسانبوصفو ركيزة النظام اإلق المصادقة أو االنضمام الى الميثاق؛
والمؤسسات المعنية بحقوق االنسان في المممكة المغربية الى القيام بدراسة متخصصة واجراء حوار عميق حول أىمية 
المصادقة عمى الميثاق العربي لحقوق االنسان؛ سيما وان ىذه الوثيقة ىي أول وثيقة عربية جامعة وشاممة تعنى بحقوق 

، وتفرض التزامات عمى الدول العربية تتعمق بحقوق اإلنسان. كما أن ىذه الوثيقة تتضمن اإلنسان في عالمنا العربي
من الحقوق والحريات ما يتسق مع العديد من المواثيق الدولية واالقميمية لحقوق االنسان، وتنسجم في الوقت ذاتو مع 

منا العربية وىويتنا الوطنية وخصوصيتنا المبادئ الكبرى لديننا اإلسالمي الحنيف والديانات السماوية األخرى؛ وقي
 الثقافية.

ونوه بأن الميثاق يمثل استجابة لدعوة األمم المتحدة في انشاء ترتيبات إقميمية ودون إقميمية لتعزيز 
الدولية، وبما يكفل مبادئ عالمية حقوق اإلنسان وترابطيا وتشابكيا  وحماية حقوق اإلنسان بالتكامل مع اآلليات

 التاريخية والثقافية والدينية لمتجزئة، ويضع في االعتبار أىمية الخصوصيات اإلقميمية والخمفيات تياوغير قابمي
 المختمفة

وأكد اليامي ان الميثاق في ديباجتو ومواده الثالثة والخمسين، ال ينتقص من أي حق من حقوق اإلنسان 
اليو من منظور اثراء المعايير الدولية لحقوق االنسان، المنصوص عمييا في المواثيق الدولية واالقميمية، وينبغي النظر 

وىو الذي نص صراحة وبوضوح عمى "ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق اإلنسان حقوق عالمية وغير قابمة 
لمتجزئة ومترابطة ومتشابكة"، وأنو "ال يجوز تفسير ىذا الميثاق أو تأويمو عمى نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي 

حمييا القوانين الداخمية لمدول األطراف أو القوانين المنصوص عمييا في المواثيق الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان ت
التي صادقت عمييا أو أقرتيا بما فييا حقوق المرأة والطفل واالشخاص المنتميين الى االقميات". وأوضح اليامي أن 

احات وتعديالت لتطوير نصوص الميثاق واحكامو والية عممو، شريطة أن الميثاق نفسو قد اتاح الفرصة لتقديم اي اقتر 
يكون ىذا التطوير من الدول االطراف ذاتيا، وىو ما يعطيو ميزة الحركة ويبعد عنو سمة الجمود، ويضع عمى عاتقنا 

م االنسانية الكبرى: جميعا مسؤولية مواصمة العمل البناء، افرادا ومؤسسات، شعوبا وحكومات، ليصبح أكثر قربا من القي
 الحرية والعدل والمساواة.

عقدىا اليامي مع الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق االنسان قد رحبت القاءات التي كافة الى أن يشار 
باىمية العمل والتنسيق المشترك في مجال تعزيز وحماية حقوق االنسان، والسير الحثيث نحو مصادقة المممكة عمى 
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بما يتطمبو ذلك من عقد ندوات وورش عمل يتم فييا تقاسم الخبرات وتحري عوامل القوة ب وقت ممكن، ميثاق في اقر ال
ومواطن الضعف في سبيل دفع المنظومة العربية لحقوق االنسان قدما واالرتقاء بمعاييرىا واليتيا وفقا لمممارسات 

   الدولية الفضمى النظيرة في ىذا المجال. 


