
 كلمة مديرة ادارة البرامج والتثقيف :جوهرة بنت محمد آل ثاني
 

باسفيك والمحيط  تنطلق غداً أعمال االجتماع الثامن عشر لمنتدى اآلسيا
الهادي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر في الفترة من 

أكتوبر الجاري، فيما ينعقد اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للشبكة  3إلى  2
 للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لفندق الريتز كارلتون.  العربية

إدارة البرامج والتثقيف  واوضحت الشيخة/ جوهرة محمد آل ثاني مدير
هو التعرف على المستجدات   باللجنة أن من أهداف منتدى اآلسيا باسفيك

والتحديات التي تعاملت معها اللجان الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان في 
الدول اآلسيوية والمحيط الهادئ وتبادل الخبرات بخصوصها، الفتة إلى 

طرأ على تطور ومهام اختصاصات التوسع اإلقليمي والدولي الكبير الذي 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. وذلك بفضل اهتمام الدولة بتحقيق أكبر 
نطاق تتوفر فيه ثقافة حقوق اإلنسان إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها 
قيادة اللجنة لتوفير المعايير المثالية إلرساء ثقافة حقوق اإلنسان بدولة قطر 

 والدولي.  ومحيطيها اإلقليمي
وقالت جوهرة: )كذلك ويهدف المنتدى إلى التعرف على كيفية التعاون بين 
المنظمات غير الحكومية واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان حيث أن 
االستفادة في تجارب بعضنا البعض من أجل ممارسات جيدة يؤدي في 

 النهاية إلى تحسين أداء مؤسساتنا.
والوافدون من دول متعددة في القارة وأضافت: سينقل لنا المشاركون 

اآلسيوية والمحيط الهادئ خبراتهم وتجاربهم التعامل بين اللجان الوطنية 
لحقوق اإلنسان مع المؤسسات الحكومية. وأشارت إلى أن المنتدى سيتناول 
قضايا المرأة بصورة أساسية خاصة وأن هنالك خطة عمل تم اعتمادها في 

لنساء والفتيات سيتم التداول حول آليات اجتماع األردن حول حقوق ا
إنفاذها من خالل هذا المؤتمر، وذلك لضمان مشاركة الفاعلة لهذه الفئة في 
قضايا حقوق االنسان في الدول المعنية، وفي المؤسسات 

والمنظمات غير الحكومية الدفاع عن حقوقها بوصفها حق فطري  الدولية 
 وليس مكتسب.

مج والتثقيف: إن تبادل األفكار، الخبرات وقالت: مدير إدارة البرا
والتجارب بالقضايا المطروحة في مؤتمرنا هذا ومن قبل شخصيات 
وخبراء يحتلون مواقع فاعلة سينير لنا وبدون شك الطريق لتحسين األداء 
سوى كان على مستوى اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان أو على مستوى 

 المدني. التفاعل بينهما وبين منظمات المجتمع
 


