
 
 
 األمانة العامة 

 لجنة حقوق اإلنسان العربية
 في يوم حقوق اإلنسان ُتذكر دول العالم بأهمية الوفاء بالتزاماتها

العالمي ( لصدور اإلعالن 76يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق اإلنسان بمناسبة الذكرى السابعة والستين )
ديسمبر/كانون األول( من العام  01لحقوق اإلنسان الذي اعتمدتو الجمعية العامة لألمم المتحدة في مثل ىذا اليوم )

، ويمثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان خالصة التوافق واالجماع اإلنساني والدولي عمى قيم ومعايير حقوق 0491
تدي بو جميع وثائق حقوق اإلنسان الدولية واالقميمية التي صدرت عقب اإلنسان، وأصبح منذ ذلك الوقت نبراسًا تي

 ذلك.
 وتعتز المجنة باإلسيام العربي في عممية وضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وصياغتو.

وبالرغم من أن ىذه الذكرى تأتي في ظل ظروف ومتغيرات يمر بيا العالم في صراعو مع جماعات وأفكار 
رية والكراىية وتنكر قيم حقوق اإلنسان األصيمة التى نادى بيا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تتغذى عمى العنص

وتستخدم العنف الدموي واإلرىاب في تقويض أمن وسالمة المجتمعات وتنتياك بشكل جسيم حقوق اإلنسان األساسية 
 وفي مقدمتيا الحق في الحياة.

لعالم بأنو رغم مرور عشرات السنوات عمى إصدار اإلعالن إال أن وُتذكر لجنة حقوق اإلنسان العربية دول ا
حقوق اإلنسان مازالت منتقصة في العديد من الدول التي تواجو تحديات كبيرة، وأن تفاقم الصراعات المسمحة في بعض 

تماعية والثقافية الدول العربية قد أثرت عمى قدرة تمك الدول في كفالة الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالج
 لشعوبيا.

ذ ترحب المجنة بحممة  التي أطمقيا المفوض السامي لحقوق اإلنسان بمناسبة  "حقوقنا. حريتنا. دائماً"وا 
االحتفال باليوم العالمي لحقوق اإلنسان، والتي تيدف إلى الترويج لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

(ICCPR)  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي الخاص(ICESCR) ذكاء الوعي بيما في ، وا 
( وحث الدول عمى استكمال مصادقتيا عمييما ، فأن المجنة في ىذا السياق تدعو الدول 01ذكراىما السنوية الخمسين )

نفاذ وترويج  العربية التي لم تنظم بعد الى العيدين الدوليين والميثاق العربي لحقوق اإلنسان الى سرعة االنضمام وا 
 أحكاميم بغية تعزيز واحترام حقوق اإلنسان في المنطقة العربية.

وتدعو المجنة دول العالم أجمع في ىذا اليوم إلى اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات الالزمة لمحد من معاناة 
 ى.الشعوب وانفاذ التزاماتيا بموجب اإلعالن واتفاقيات حقوق اإلنسان األخر 


