
 
 
 

 

 

 األمانة العامة

 الصحفي الصادر عن لجنة حقوق االنسان العربية الخبر

 في مممكة البحرينالتي عقدت بخصوص الورشة التعريفية 

 ،تمبية لدعوة كـــريمة من معالي الدكتور صالح بن عمي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق االنسان في مممكة البحرين
بالميثاق العربي لحقوق ة تعريفي عملة ورشن يومي عقدت لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة الميثاق( عمى مدار

 رات والمؤسسات الرسميةاين في الوز لعاممأستيدفت ا 2/9/2114-1خالل الفترة  االنسان ولجنة حقوق االنسان العربية
زيارات كما قامت المجنة بعاممين في المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان ومؤسسات المجتمع المدني. والفي المممكة 

وق االنسان الى جممة من الوزارات والمؤسسات العاممة في مجال حماية وتعزيز حق 4/9/2114-3خالل الفترة انية ميد
  في المممكة، وذلك بيدف االطالع عمى الجيود المبذولة في مجال عمميا ومعرفة انجازاتيا في المجال الحقوقي.

ة حقوق االنسان العربية عن بالغ تقديره وامتنانو لمجيود عبر الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس لجنوفي ىذا السياق 
وحكومتو الموقرة في مجال   ،ة، ممك مممكة البحرينالتي يبذليا حضرة صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميف

نجازات تعزيز وحماية حقوق االنسان و  رة وبخاصة طرح مباد ،الداخمي واالقميمي عمى الصعيدينما تحقق من خطوات وا 
م الميثاق العربي في مجال اعمال احكاالعربية اء محكمة عربية لحقوق االنسان تكون رديفا لمجنة حقوق االنسان شان

 لحقوق االنسان.

مممكة  ،سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خميفة نائب رئيس مجمس الوزراءاثناء لقاءه مع  ،كما شكر الدكتور اليامي
طوير وتعزيز المفاىيم والممارسات دعم وتعزيز دور المجنة وعمميا في مجال ت الفاعمة في اعمى مشاركتيالبحرين 
في عالمنا العربي، داعيا المممكة الى االستمرار في دعم اعمال المجنة اليادفة في مجال رعاية حقوق اإلنسان الفضمى 

الى استكمال مصادقتيا وانضماميا وفي مقدمتيا دعوة الدول العربية  ،الى تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق االنسان
واالسراع في تقديم تقاريرىا االولية والدورية الى المجنة عن مدى اعماليا لمحقوق  ،الى الميثاق العربي لحقوق االنسان

 والحريات المكفولة بموجبو.



 
 
 

 

 

 األمانة العامة

ن واليتو المتمثمة بمجنة ظيم ىذه الورشة التعريفية بالميثاق العربي لحقوق االنسانوأشار الدكتور ىادي اليامي الى ان ت
بوصفيا دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق بين مممكة البحرين  تعزيز التعاونفي سياق جاء حقوق االنسان العربية 

عمميا السنوي اليادف الى التعريف  تيا االستراتيجية وبرنامج وق االنسان العربية ضمن تنفيذ خطولجنة حقاالنسان 
التقارير من الدول العربية  ياصاتيا باعتبارىا االلية العربية االقميمية الوحيدة المعنية بتمقبالمجنة وادوارىا واختص

 ن.الميثاق العربي لحقوق االنسافي اف االطر 

والعاممين في اكساب المشاركين بغية في الدول االطراف الورش وشدد الدكتور اليامي عمى أىمية تنظيم مثل ىذه 
ميارة متابعة عالوة عمى اكسابيم ، االقميميةإعداد التقارير ومناقشتيا أمام اآلليات  اتميار مجال حقوق االنسان 

داعيا الدول االطراف في الميثاق العربي لحقوق االنسان  ،االنسانالتوصيات والمالحظات الختامية حول حماية حقوق 
الى اتباع نيج مممكة البحرين في دعم اعمال لجنة حقوق االنسان العربية واعمال احكام الميثاق العربي لحقوق 

 .االنسان

في مام، وبخاصة وحث الدكتور اليامي الدول العربية التي لم تنظم الى الميثاق العربي لحقوق االنسان الى سرعة االنض
نحو تأسيس المحكمة العربية  العربيةالدول  لجامعةالخطوات الجاده و النظام العربي لحقوق اإلنسان  آلياتظل تطوير 

 ضمان في ةيالعرب االنجـاز المـشترك لتطمعـات الــشعوب ـاريمعواعتبر الميثاق العربي لحقوق االنسان  لحقوق اإلنسان.
 .ةيوالثقاف ةيواالجتماع ةيواالقتصاد ةياسيوالس ةيحقوق اإلنسان المدنبكل  عيالفعمي لمجم التمتع

المعنية بقضايا المؤسسات الوزارات و المعنيين في اثناء لقاءه كبار المسؤولين الدكتور اليامي مع وعمى صعيد اخر اط  
نجازاتيا دور عمىحقوق االنسان  ى استعداد المجنة لدعم كل الفتا االنتباه ال ،الحقوقي  المجال في ىذه المؤسسات وا 

الجيود المبذولة من جانب الدولة الطرف في سياق االعمال الكامل لمحقوق والحريات التي كفميا الميثاق العربي لحقوق 
 االنسان،

داعيا ىذه  ليا، المنشئ اإلنسان لحقوق العربي الميثاق إطار في عمميا وآلية المجنة وميام اختصاصاتكما استعرض 
الصادرة عنيا عقب مناقشة التقرير االول المقدم من الى تبني مالحظات وتوصيات المجنة المؤسسات الوزارات و 



 
 
 

 

 

 األمانة العامة

في المممكة عمى المضي قدمًا في تنفيذ الخطط الرامية كما حث  الدكتور اليادي المسؤولين  .2113المممكة مطمع عام 
  .إلى تعزيز مبادرات جقوق اإلنسان

ف بالميثاق العربي لحقوق االنسان كالية اقميمية لحماية حقوق االنسان وما تضمنو من تناولت الورشة التعري ىذا وقد
 األوليةلتقاريرىا  األطرافالمتعمقة بتقديم الدول  واإلرشاديةالتوجييية  لمبادئباحقوق وحريات، عالوة عمى التعريف 

المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان قديم التوجييية الخاصة بت ادئالمبو  ،الى لجنة حقوق االنسان العربيةوالدورية 
 .ةمجتمع المدني لتقاريرىا الموازيمؤسسات الو 

تعريفية بالميثاق العربي لحقوق االنسان واليتو في كل من جميورية الجزائر الشعبية عقدت ورش وكانت المجنة قد 
 متقارير المقدمة منيا.الديمقراطية ودولة قطر ودولة االمارات العربية المتحدة، وذلك ابان مناقشتيا ل

الذي  اإلنسانأول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق تعتبر  العربية اإلنسانلجنة حقوق جدير بالذكر أن 
وتتولى النظر في تقارير الدول األطراف بشأن التدابير المتخذة إلعمال الحقوق  ،2114أقرتو القمة العربية في تونس 

عمييا في الميثاق. وتتألف المجنة من سبعة أعضاء )بصفتيم الشخصية( تنتخبيم الدول األطراف والحريات المنصوص 
يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ويعمل ىؤالء بكل تجرد  أنفي الميثاق ألربع سنوات باالقتراع السري عمى 

لطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابو ونزاىة، وال يجوز أن تضم المجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة ا
لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق عمى الدول األطراف التعيد بأن تضمن ألعضاء المجنة 
الحصانة الالزمة والضرورية لحمايتيم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو 

  ة بسبب مواقفيم أو تصريحاتيم في إطار قياميم بمياميم كأعضاء في المجنة.المتابعات القضائي

 

 


