
 
 
 

 

الزمالك  -ش محمد مظهر 12 -فندق هليتون الزمالك +18117372102تليفاكس:                             
ts/hompaghttp://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrighWebsite :                        Email: 

ahrcommittee@las.int 

 

 األمانة العامة

 72/1/7112القاهرة 
 

 لجنة حقوق اإلنسان العربية
 الندوة العربية حول دولة الحقوق تشارك في

 
التى تعقدىا المنظمة  دولة القانونشاركت المجنة العربية لحقوق اإلنسان في الندوة العربية اإلقميمية حول 

عاصم كل من األستاذ وفد المجنة  ضمكانون ثان الجارى، و يناير/ 72و 72في القاىرة يومي  العربية لحقوق اإلنسان
رئيس كممة لالفتتاحية لمندوة الجمسة اوشيدت أعضاء المجنة،  أسعد نعيموالمستشار  عزالدين األصبحيواألستاذ  ربابعة

ى األمين العام واألستاذ عالء شمبء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان المجنة واألستاذ راجى الصوراني رئيس مجمس أمنا
العربية لمؤسسات حقوق  ورئيس الشبكةبمصر، المجمس القومي لحقوق اإلنسان محمد فائق رئيس لممنظمة واألستاذ 

 .المغربئيس المجمس الوطنى لحقوق اإلنسان ر  اإلنسان الوطنية، واألستاذ ادريس اليازمي
واعتبر أنيا بانعقاد ىذه الندوة ورحب رئيس المجنة في كممتو التى القاىا األستاذ عاصم ربابعة في كممتو 

كل  طرق تحيط بو المخاطر والتداعيات منف فيو العالم العربي عمى مفترق تأتى في وقت يقية خاصة و أىمتكتسب 
مكتسبات ميمة في حققت البمدان العربية ع النفس لمتأمل في المشيد الراىن، واعتبر أن بعض وقفة مطالب ب، و جانب

واقرار حقوق اإلنسان األساسية، ية وتحديثيا ن الدساتير العربمالسنوات القميمة الماضية أفضت لمراجعة عدد كبير 
ولالنتخابات حقوق اإلنسان لمؤسسات ازن بين السمطات واستقالل القضاء، و تحقيق التو وتأكيد مبادئ سيادة القانون و 

 .ومكافحة الفساد
المجرى الرئيسي لصالح دولة الحق والقانون، التى  أن ىذه المكتسبات تصب فيواعتبر األستاذ عصم ربابعة 

تطوير المنظومة العربية لحقوق وطالب ب ننشدىا جميعا التى تقوم عمى الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان.
ي ، وتعتبر المجنة أن النيوض فالمجنةتفاعل الحركة العربية لحقوق اإلنسان مع عبر عن تطمعو لو . اإلنسان بالجامعة

لى تكامل الجيود الحكومية وغير  مجاالت حقوق اإلنسان ىو جيد تراكمي يحتاج لسنوات من العمل المتواصل وا 
 الحكومية.
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الدستورية والتشريعية التى حصمت في كل من مصر وتونس وتيدف الندوة إللقاء الضوء عمى التطورات 
ح أماًل في مستقبل أفضل ان الثالث مقومات تمنرغم الصعوبات والتحديات المتعاظمة، يتوافر في البمدوالمغرب، 
ال سيما من زاوية حقوق اإلنسان بصفة عامة والحق في العيش بكرامة بصفة خاصة، وانعكاس إيجابي في لشعوبيا، 

  محيطيا اإلقميمي.
بد شارك في الندوة قيادات وخبراء حقوق اإلنسان في العالم العربي من تونس القاضية منية عمار والدكتور ع

الباسط بن حسن رئيس المعيد العربي لحقوق االنسان، ومن المغرب الحبيب بمكوش وادريس اليازمي ومحمد النشناش 
اذ القانون، والدكتور حسام عيسي رئيس المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، ومن مصر الدكتور محمد نور فرحات أست

ير الحقوقي. ومن الكويت األستاذة ميا البرجس نائب رئيس خبمحمود قنديل النائب رئيس الوزراء األسبق واألستاذ 
الكويت، ومن األردن  –المنظمة العربية والدكتور غانم النجار المقرر الخاص السابق لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة 

 األستاذة أسمى خضر.
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