
  
  

حدة  مجلس   الدورة الثامنة والعشرون –حقوق ��سان باألمم املت

  حوار تفاع/. مع املفوض السامي *(قوق ��سان – ٢البند  –ية %مداخلة شف

 مركز القا4رة لدراسات حقوق ��سان

  ٢٠١٥مارس  ٥

  جBCي@? سميث: ألقا4ا
  

  الرئHس سيدي شكًرا

 أنباست-تاجھ �كرر و  حول وضعية حقوق "!سان �� العالم لمجلسلاملفوض السامي بتقر�ر يرحب مركز القا�رة 

� وJغ9Dاب الذي Fغذيھ  ي9Dعرع �� ظل الفكر –بغض ال=> يث:�9انفور والم7ما بلغت درجة ال–التطرف "KيديولوM

 ."سنوات من JسVبداد والفساد والقمع والتمي:T و"�مال وحرمان اRSتمعات من حقوق7ا املشروعة

 XYسيما ال  ،القول �ذا و� M \]ماعات فعال املروعة والوحشية عR_ا ا`aماعات التكف:9ية و ال=> ترتكR_خرى اM ر�ابية"

� عدد من بلدان �� املنطقة العرgية احاليً -شط ال=> ت�. 

ال إن التطرف العنيف و"ر�اب 
ّ

السياسات وFعد ، ألمن منطقة الشرق Mوسط وشمال أفر�قيا بأكمل7ا اm`ديًد  نlشك

من أحد  –لعقود وليtيا والعراق واليمن وgلدان أخرى  اال=> تtنs`ا حrومات سور�–JسVبدادية والشمولية الصارمة 

 عن أن لنمو "ر�اب �� العالم العرwيMسباب الرئuسية 
ً

� ترسيخ "رادة السياسية الالزمة ، فضال� �فشل اRSتمع الدو}

حدة �شأن Mرا~{> الفلسطي-ية اS|تلة، للعمل ع[\ تنفيذ قرارات Mمم ا  أداة رئuسية� ر�ابيةاستخدمتھ ا_Rماعات " ملت

  .منVسب�`ا لتجنيد

حة "ر�اب �� منطقة الشرق Mوسط وشمال أفر�قيا ةفإن أي، لذلك اوفًق  عتمد �� الوقت الرا�ن ملrاف
ُ
F يجب  سياسات

حقوق "!سان وإعمال سيادة القانون وضمان تداب:9 ملموسة  –لضمان فاعليs`ا–أن تتضمن �� صميم7ا  لل�`وض ب

وأفعال فكر إن Jنs`ا�ات ا_|rومية املتكررة ل�|قوق Fغذي وتدعم . املساءلة عن Jنs`ا�ات املرتكبة �� املا~{> وا_|اضر

حرر من لوما لم توجد وسيلة . كم�9ر ملواصلة القمع، و�و ما يتم استخدامھ من ِقبل ا_|rومات ا_Rماعات املتطرفة لت

  .ألزماتل�ذه ا_|لقة املفرغة املتفاقمة ستظل املنطقة العرgية �� مواج7ة مستمرة 

wيل الفإن أخرى،  عبارةٍ وtاالوحيد للم�{> قدًم س  �القانون انs`ا�ات _|قوق "!سان و  صارخةوضع حد لالنs`ا�ات ال�

rون أي مناقشات سياسية تأن ي-ب�� كما . اتخاذ تداب:9 ملموسة وفعالة لتقديم ا_Rناة إ}\ العدالة يتمثل ��"!سا!ي 

"فالت من العقاب lساوي عدم إن . تلك التداب:9�� املنطقة العرgية �� صلب حقوق "!سان  حالةجار�ة �شأن 

  املفوض السامي9 ع�ّ كما  ،اع�J Tستقرار وال
ً

"ر�ابية أن تدّمر القيم ال=> ترتكز عل�`ا ال يمكن لل�Rمات " قائال

 ."ولكن القوان:ن والسياسات يمك�`ا ذلك ،مجتمعاتنا

  ؟��مة7ذه امل7مة الل يتصدال كميمكنكيف  :املفوض السامي ةداسي

  الرئHس سيدي شكًرا


