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 األمانة العامة

 أمريكيا   عربيا   حقوقيا حوارا   تقود الميثاق لجنة

 الخبرات وتبادل االنسان حقوق آليات لتطوير مشترك حوار مواصمة عمى اتفاق:  اليامي

 بمسؤولين خالليا التقت واشنطن األمريكية لمعاصمة بيا قامت زيارة العربية اإلنسان حقوق لجنة اختتمت
 اإلنسان حقوق قيم وتعزيز المشترك التعاون أسس معيم بحثت األىمية الحقوقية والمنظمات الييئات من عدداً  يمثمون

 .المتنوعة والثقافات الشعوب بين

 تمبية جاءت الزيارة ىذه ان اليامي عمي بن ىادي. د"  الميثاق لجنة"  العربية االنسان حقوق لجنة رئيس وقال
 والتعاون التنسيق ىميةأ إلى وخمصت 0262 مارس 02-61 من الفترة خالل اإلنسان لحقوق األمريكية المجنة لدعوة
 .المنظمتين بين الخبرات وتبادل

 المجنة تقودىا التي المساعي إبراز بيدف تأتي الزيارة ىذه أن المجنة أصدرتو صحفي بيان في اليامي وذكر
 العربية، المنطقة في اإلنسان حقوق وحالة وآليات ممارسات وتطوير تحسين سبيل في العربية الدول جامعة من المنبثقة

 .المجال ىذا في المثمى لإلستفادة عريقة حقوقية آليات مع مشترك حوار وفتح

 ناقش حيث ،ميجاويل خوسيو االمريكية الدول لمنظمة العام باالمين اإللتقاء تضمنت الزيارة أن وأوضح
 تطوير ضرورة بشأن البحث تم كم وقيميا، مبادئيا يكرس بما الحقوقية والتجارب الخبرات تبادل أىمية الجانبان
 . العربية والدول الالتينية مريكاأ دول في والعدالة المساواة تطبيقات

 ووزيرالعالقات االمريكية الدول لمنظمة مؤخرا المنتخب العام االمين المرافق والوفد المجنة رئيس التقى كما
 حواري نقاش إطار في المجنتين تبذليا التي الجيود استعراض المقاء خالل وتم الماغارو، لويس االرجوانية الخارجية

 واآلليات الممارسات اىم من اإلستفادة يضمن مستقبمي تعاون لتنسيق الترتيب إلى خمص المجنتين أعضاء فيو شارك
 . الحقوقية
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 األمانة العامة

 بعد العربية اإلنسان حقوق لجنة قبل من المبذولة بالجيود إعجابيا عن األمريكية الجمعيات توأعرب
 التي الجيود من المزيد بذلكما دعا الجانبان إلى  ،األطراففي الميثاق العربي لحقوق اإلنسان الدول لتقارير إستعراضيا

 . والحقوق العدالة قيم إرساء عمى نطويت

 لحضور العربية اإلنسان حقوق لمجنة رسمية دعوة االنسان لحقوق االمريكية المجنة وجيت السياق ذات وفي
 حالة بشأن طرافاأل الدول تقارير تمقى في المثياق لجنة تجربة إستعراض بيدف االمريكية لمجنة 622 الدورة اعمال
 .الدول ىذه في االنسان حقوق

 الذي الحسيني محمد السفير واشنطن في العربية الجامعة مكتب بمدير اليامي الدكتور التقى أخرى جية من
 أدوارىا اداء من وتمكنيا المجنة تواجو قد التي التحديات تذليل ىعم مؤكدا الجامعة مكتب جيود عمى المجنة اطمع
 .الرائدة

 االصبحي وعزالدين زعالني عبدالمجيد د المجنة أعضاء اليامي رئيسيا جانب إلى العربية المجنة وفد ضم وقد
  يونس. واسعد ربابعو وعاصم

اإلنسان في العالم تم انشاؤىا بموجب اتفاقيات اقميمية يات اقميمية لحماية حقوق آلوجدير بالذكر أن ىناك أربع 
 تعنى بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في أفريقيا وأمريكا وأوروبا عالوة عمى العالم العربي.

 


