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 بيان صحفي
ندوة والمكتب االقليمي للمفوض السامي لحقوق اإلنسان ينظمان العربية لجنة حقوق اإلنسان 
 ""تطور النظم واآلليات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان حول

___________________________________________________________ 
بملنظر إلى  اية لمعزيز وحامية حقوق اإلنسمنبملمرميبمت اإلقليامزايد العملاي التهمام  لى ضوء االع

ية لمعزيز حقوق عديد ان القرارات الالحقة الامعلقة بملمرميبمت اإلقلياوال العماة لألا  الامحدةاقررات الجاعية 
المرميبمت اإلقلياية بدور اه  في معزيز حقوق اإلنسمن وحاميمهم وفي  ، ونظرًا الضطالعاإلنسمن وحاميمهم

حقوق معقد لجنة  وق اإلنسمنموطيد الاعميير العملاية لحقوق اإلنسمن كام وردت في الصكوك الدولية لحق
لانطقة الشرق األوسط والاكمب االقلياي للافوض السماي لحقوق اإلنسمن اإلنسمن العربية )لجنة الايثمق( 

ندوة حول" مطور النظ  واآلليمت االقلياية لحامية حقوق اإلنسمن" في اقر جماعة الدول العربية  شامل أفريقيمو 
 . 2017ديسابر  5يو  الثالثمء الاوافق 

 
ضية األا  الامحدة افو العربية و  لجنة حقوق اإلنسمن االتهمام  الامزايد ان جمنبومعكس تهذه الندوة 

 على ضوء إصدار ميبمت واآلليمت اإلقلياية عن طريق المعمون المقنيلنهوض بملمر للحقوق اإلنسمن 
لمأكيد على الحقوق الانصوص لاواثيق إقلياية خمصة بهم اعنية بحقوق اإلنسمن، ل اإلقلياية الاجاوعمت

عليهم في الاواثيق العملاية أو موسيع نطمق تهذه الحقوق على اعمبمر أن الحقوق الانصوص عليهم في 
رغبة في وضع آليمت أكثر فمعلية وال لاعميير الامفق عليهم عملايم،الدولية ماثل الحد األدنى ان االاواثيق 

 .ى الاسموى اإلقليايعل
 

وحرصم على إشراك الاحمك  اإلقلياية لحقوق اإلنسمن في إنفمذ المزاامت الدول األعضمء بابمدئ 
ياة ان ااثلين عن الاحكاة االفريقية ، سمض  الندوة اداخالت قيايحقوق اإلنسمن على الصعيد اإلقل

والشعوب واحكاة العدل لشرق افريقيم واحكاة اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسمن والشعوب و لحقوق اإلنسمن 
العدل لانطقة غرب افريقيم والاحكاة االاريكية لحقوق اإلنسمن والاحكاة االوروبية لحقوق اإلنسمن واللجنة 

من واللجنة الاسمقلة الدائاة لحقوق اإلنسمن الممبعة لانظاة المعمون اإلسالاي، الدائاة العربية لحقوق اإلنس
 بمإلضمفة إلى خبراء ان تهيئمت اعمتهدات حقوق اإلنسمن الدولية وخبراء في اآلليمت اإلقلياية.

 
عن الجهمت الحكواية للدول األعضمء في جماعة الدول العربية وااثالت  ااثلينوسيحضر الندوة 

الاؤسسمت الوطنية  سمن، بمإلضمفة إلى دعوةفي المفمعل اع اآلليمت الدولية واإلقلياية لحقوق اإلنوالاعنية 
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اسمعراض القياة الاضمفة بهدف  لحقوق اإلنسمن في الدول العربية، وااثلين عن الاجماع الادني
إلقلياية بحث مطور اآلليمت ا، و ظل وجود اآلليمت األااية الدوليةلوجود اآلليمت اإلقلياية في 

لمعزيز وحامية حقوق اإلنسمن، ومبمدل الاعلوامت والخبرات حول أفضل الاامرسمت والدروس 
الاسمفمدة ان محديمت النشأة والمطور باشمركة اآلليمت اإلقلياية في أفريقيم واألايركمين وأوربم وآسيم 

ومقنية ان الافوضية  وجماعة الدول العربية، وبحث األنشطة الاشمركة. بمإلضمفة إلى اشمركة فنية
 السماية لحقوق اإلنسمن بصفمهم األامنة الفنية لآلليمت الدولية لحقوق اإلنسمن.


