تصريح صحفي.
تناقلت وسائل إلاعالم العاملةي اتيةيا ر تريا لعويي جلل

حقيق إلانسان اليابع لألجم امليحدة ضمن "الكيت " املقر ة ألف ريقةيا ،والتي

تصل رلى  31عويا جن بين  74عويا هي جلميع أعواء املجل  ,حةيث اتيا ت دول شرق أفريقةيا كل جن ر ت ريا والصيجال لعويي املجل
ً
صادجا لي فقط لإل ت ريين بل لكاف املهيمين بقوايا حقيق إلانسان في العالم.
ضمن النسب املقر ة لها .ويأتي هذا القرا
ذلك رن جلل ًسا جعنةيا بنشر املبادئ الدولةي لحقيق إلانسان واحترام الحريات ألاساسةي وصةيانتها ،وجراقب انتهاكات حقيق إلانسان ،وتقديم
الييصةيات الالزج للجهات املعنةي في ألاجم امليحدة ليقف تلك الانتهاكات أو الحد جنها ،فوال عن قةياجه بنشر ثقاف حقيق إلانسان واليأكةيد
على أهمةي اليعي العام بأساسةيات الحريات العاج والخاص للشعيب،حرى به فحص أهلةي الدول ألاعواء التي تتبيأ عويي جثل هذه
املجال

حةيث ل يسيقةيم أن تكين دول جثل ر ت ريا ،جد ج على أس قائم الدول ألاكثر انتهاكا لحقيق إلانسان عويا في جلل

جهميه

حماي هذه الحقيق واحترام املياثةيق الدولةي ل ترقها،كما أكدت ذالك تقا ير دولةي ذات جصداقةي عالةي  ,تلصت رلى أن جا ظلت ترتكبه
السلطات الا تري بحق جياطنيها العزل يرقى رلى جسييى " الجرائم ضد إلانسانةي " جما ييطلب تقديم جرتكبيها رلى جحكم الجنايات الدولةي في
لهاي.
نقيل ذالك غم رد اكنا أن كل جلميع جن دول العالم وفق اليقسةيم القا ي للملميعات ترشح جن يحق له اكتساب عويي املجل

,ول

تملك أي دول أترى حق الفةييي على اى دول جرشح  ,وكذالك جعرفينا بأن ثم دول ل تصان فيها الحقيق ألاساسةي لإلنسان تيميع
بعويي جلل
املجل

حقيق إلانسان  ,رل أن اكتساب دول قمعةي تحكم ألكثر جن بع قرن دون دسيي كما هي حال النظام ألا ترى عويي هذا

يعيبر سب في جبين إلانسانةي  ،ويلعل جن هذا املجل

الذي تيطلع الشعيب اليياق للحري والعدال لدو ه في الدفاع عن حقيق

إلانسان  ،فاقد للمصداقةي وألاهلةي .
رننا ،رذ نستنكر بأشد العبا ات اتيةيا نظام الديكياتي رسةياس أفي قي لعويي جلل

حقيق إلانسان نطالب الجمعةي العاج لألجم

امليحدة بمراجع وتعديل املةيثاق الذي قام بميجبه هذا املجل  ،الذي يعيبر جهازا جن أجهزة الجمعةي العاج  ،لومان تيفر الحد ألادنى
جن الالتزام بمعايير حقيق إلانسان لكل دول تيد اكتساب عويييه  ,ونناشد في اليقت نفسه ،كاف الدول التي تحترم املبادئ ألاساسةي
لحقيق إلانسان والحريات العاج  ،أن تسعى للحةيليل دون اسيخدام الدول القمعةي املعادي للحريات العاج عوييتها في املجل

بهدف

رعاقيه جن اليصدي ملهاجه  ,وتحقةيق املبادئ التي قام جن أجلها أو إلافالت جن العقاب الذي يسيحقه الطغاة جراء جا ا تكبيه جن جرائم

بحق شعيبهم وجياطنيهم.
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