
 

 :حقوق اإلنسان في فلسطين عليممركز القاهرة وت

 زائر من جامعة القدس و مركز العمل املجتمعي طالبي استقبال وفد 

 خبر صحفي

 من عيادة حقوق  بمكتبه في جنيف، ركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانماستضاف ، املاض ي في سبتمبر
ً
 طالبيا

ً
وفدا

الدولية لحقوق األنسان  اآلليات حول  في إطار زيارة تعليمية ،تمعي بالقدساإلنسان بجامعة القدس ومركز العمل املج

 عن مجلس حقوق األنسان باألمم املتحدة.
ً
 فضال

َسيبة، مدير عيادة حقوق اإلنسان ومركز  الوفدضم 
ُ
املناصرة بمركز العمل  مسئولةو العمل املجتمعي، الدكتور منير ن

وكلية  عيادةالأربعة طالب من فضال عن عيادة حقوق اإلنسان، ب داريةاإل  سئولةاملنبال كمال و ندى عوض،  املجتمعي

 الحقوق بجامعة القدس.

، والذي تضمن زيارة الوفد ملقر مجلس حقوق اإلنسان باألمم للوفدبرنامج الزيارات البرنامج التعليمي و  القاهرةمركز  أعد

باملجلس، ودور  حقوق اإلنسانحماية آلليات الدولية لا، والتعرف عملًيا على 33املتحدة ملتابعة فعاليات جلسته الـ

مقدمة مفصلة للتعريف  ركز القاهرةبامل لدى األمم املتحدة فريق املناصرة هذه الصدد. بعدما قدم املجتمع املدني في

 .نسان ومجلس حقوق اإلنساناآلليات الدولية لحقوق اإلب

 لقاء جمع بين الوفد وبهي الدين حسن 
ً
مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ملناقشة قضايا نظم املركز أيضا

على  وأفي فلسطين  ، سواءوالتحديات الراهنة التي تواجه املدافعين عن حقوق اإلنسان ،حقوق اإلنسان في املنطقة

  .قليمياملستوى اإل

 توصيلل تاحةاألدوات امل توظيفمن  الفلسطيني تمكين املجتمع املدنيمن أجل تأتي استضافة هذا الوفد كخطوة 

بشكل غير  حتلةاملاستهداف الفلسطينيين في القدس الشرقية ظل السيما في  ،نصة املناصرة الدوليةملأصوات الضحايا 

الدولي اإلنساني والقانون  تنتهك بشكل مباشر القانون عدة سياسات من خالل  ،قانوني، قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلي

 الدولي لحقوق اإلنسان.

بناء  برنامج جزء من أنشطة يمثلالعمل املجتمعي بجامعة القدس،  تعاون مركز القاهرة مع عيادة حقوق اإلنسان ومركز

، رةاملناصسبل نسان و حقوق اإل ية حول تدريب ، الذي يوليه املركز اهتماًما خاص. والذي يتضمن تنظيم دوراتالقدرات

جتمع منظمات املقدرات كوسيلة لتعزيز  ،املجتمع املدني في منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا ممثليتستهدف 

 .باملنطقة على قضايا حقوق اإلنسان، وتمكينها من مواصلة عملها املدني املحلية

 

 


