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 األمانة العامة

 خبر صحفي

)لجنة الميثاق( فى المؤتمر الثامن شارك الدكتور ىادي بن عمي اليامي رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية 
ديسمبر/كانون األول  01األربعاء الموافق  أعمالو اليوم تتحوالثالثين لقادة الشرطة واألمن العرب الذي افت  

تحت  تونس العاصمةب مقر مجمس وزراء الداخمية العرب فىتزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق اإلنسان  4102
لطفي بن جدو وزير  معالى السيد بحضورو  رعاية فخامة رئيس الجميورية التونسية محمد المنصف المرزوقي

وبرئاسة  محمد بن عمى كومان األمين العام لمجمس وزراء الداخمية العرب الداخمية التونسي وسعادة الدكتور
لفيف ، وبحضور سعادة عبداهلل بن منصور والى األمن والمفتش العام بالمديرية العامة لألمن الوطنى بالمغرب

ناقش عددًا من القضايا اليامة من بينيا نطقة العربية، ويذكر أن المؤتمر من القيادات الشرطية واألمنية فى الم
 فى العمل األمني". "خطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق اإلنسان

ووجو اليامي خالل كممتو التحية والشكر لرجال الشرطة واألمن في المنطقة العربية عمى التضحيات الكبري 
 العربي. الوطنالتي يبذولنيا فى تصدييم لإلرىاب الغاشم الذي أصبح ييدد أمن وسالمة وتماسك 

التى لم تصادق بعد عمى الميثاق العربي لحقوق  كما وجو رئيس لجنة الميثاق فى كممتو الدعوة لمدول العربية
اإلنسان لتبدء فى إجراءات اإلنضمام من أجل صف موحد تجاه قضايا حقوق اإلنسان فى العالم العربي، 

ي لممحكمة العربية لحقوق خاصة بعد أن أقرت القمة العربية التي ع قدت مؤخرًا بدولة الكويت لمنظام األساس
 نة حقوق اإلنسان العربية "لجنة الميثاق" كمرجعية رسمية ألعمال المحكمة.اإلنسان، الذي اعتمد لج

وحث اليامي قادة األمن، فى الدول التى قدمت تقاريرىا إلى المجنة، أن يعمموا مع حكوماتيم عمى متابعة تنفيذ 
 التوصيات التى قبمتيا الدول األطراف وأصدرتيا المجنة فى ىذا الشأن.
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رغم دقة الموقف الراىن، بوضع خطة عربية  اىتمام مجمس وزراء الداخمية العرب،وأشار اليامي إلى أن 
نموذجية لتكريس ثقافة حقوق اإلنسان فى العمل األمنى ليو أمر يعكس حرص الحكومات واألنظمة العربية 

ن األمن وحقوق اإلنسان متالزمان ال يفترقان، العربي، وتأكيدًا منيا عمى أعمى كفالة الحقوق اإلنسانية لممواطن 
ودعى اليامي المشاركين إلى وضع النصوص والضمانات الواردة في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان نصب 

وأشار إلى الخطة، كما أكد عمى استعداد المجنة لتقديم المشورة والعون فى ىذا الشأن،  تنفيذأعينيم في عممية 
كة بين مجمس وزراء الداخمية العرب ولجنة الميثاق بيدف دعم وتعزيز حقوق اإلنسان في تطمعو لمتنسيق والشرا

 المنطقة العربية.
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