
 

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته،،،

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في قطر ضمن المؤتمر الثامن 

  للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان، 

تحظى بها بدأت مما ال شك فيه أن هذا التواجد يعكس األهمية المتنامية التي 

تلك . مؤخرا   الوطنية لحقوق اإلنسان في منطقتنا العربية المؤسسات

الحضارية لحقوق اإلنسان و في سلسلة القيم  ة  حلق باتت تُعدالمؤسسات التي 

على  مدافع حقيقي عن القيم الكونية لحقوق اإلنسانو العب أساسي 

 .وطنيالمستوى ال

ثقافة حقوق اإلنسان في ظل  حول تم اختيار موضوع المؤتمرلقد 

في المنطقة العربية  ه المؤسسات الوطنيةحيث تواجالمستجدات الراهنة، 

في ميدان تعزيز دولة القانون و المبادئ الديمقراطية و  يات مشتركةتحد

ع مهمة و مواضيستطرح و على أجندة هذا المؤتمر احترام حقوق اإلنسان. 

جهود المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في مجال التثقيف عن معلومات 

على حقوق اإلنسان في الوطن العربي، و كذلك خطة الجامعة العربية 

ن حقوق اإلنسان. إضافة إلى أوراق عمل ستٌقدم م مبادئللتربية على 

طين و مصر و المغرب و األردن، في الجزائر و فلس المؤسسات الوطنية

ل المساواة بين الجنسين و التربية على مفهوم تطرح قضايا ملحة حول

المواطنة و سيادة القانون، و إشكاالت الهجرة السرية و حقوق العمال في 

فما هو دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق  ظل سياسات التشغيل الدولية. 

 الجهات الحكومية؟اإلنسان إلى جانب المجتمع المدني و 

في المجتمعات و ذلك ضمن الدور ب أن يستمر حقوق اإلنسان يجإن تحسن 

ط يو هو الوس الحيوي للمؤسسات الوطنية و مؤسسات المجتمع المدني،

اآلمن لنقل حركة المجتمع من التقليد إلى اإلبداع، و من التشبث بالمرجعيات 

األولى إلى دائرة القناعات الثقافية و الفكرية، التي تؤكد إنسانية المجتمعات، 

ال يتعدى المطلب اإلنساني في أي مكان من بي إن مطلب المواطن العر
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ات عربي بشأن دور المؤسس -لذا نجتمع اليوم لتفعيل الحوار العربي و

و معنا شركائنا اإلقليمين و الدوليين من الحكومات و  الوطنية العربية

مؤسسات المجتمع المدني، لنؤسس لبوتقة عمل و هي نقطة جوهرية جدا  ال 

يمكن بحال من األحوال االستغناء عنها لمجتمعات تطمح إلى التطور و 

االرتقاء ، وتصبو إلى تأصيل منهج حقوق اإلنسان و تدريب األفراد على 

مؤتمرات  أثمرت و قد. رورية لممارسة هذه الحقوقالمهارات الض

نشاء شبكة عربية للمؤسسات الوطنية المؤسسات الوطنية العربية عن قرار إ

حيث ، 1122تم اإلعالن عنه في مؤتمر نواكشط ابريل اإلنسان  لحقوق

 . األساسي اتبني نظامهغدا  ل أول اجتماع دستوري للشبكةسيعقد 

 السيدات و السادة: 

مؤسسة  12 وجودب ما يتمثل  الفرص الجيدة في المنطقة العربيةلدينا من 

 لجان و أخرى مجالس أو اسم أطلق عليه بعضهاوطنية لحقوق اإلنسان، 

لكنها  و رغم اختالفها من حيث الشكل و االسم مفوضيات أو دواوين مظالم،

لمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان" تسمى "اتنتمي ألسرة واحدة جميعا  

 .وق اإلنسان و تمارس اختصاصات متشابهةتهدف إلى حماية و تعزيز حق

لتأكيد تسعى  نأالمؤسسات الوطنية العربية  ه علىمن نافلة القول أنو  

بمبادئ موحدة تعرف باسم مبادئ لتزام المن خالل اشرعيتها و مصداقيتها 

كونها ، 2991رسميا  عام لألمم المتحدة مة ية العاالجمعالمعتمدة من باريس 

ر إليها أثناء وضع قوانين إنشاء التي يجب النظالمرجعية القانونية 

الوطنية لحقوق اإلنسان لضمان استقالليتها أثناء ممارستها  المؤسسات

قرار لجنة حقوق عين االعتبار تضع ب عليها أن كذلك. و الختصاصاتها

بتبني إنشاء "اللجنة الدولية  2995لسنة  54اإلنسان باألمم المتحدة رقم 

 تي تمارس دورها في اعتمادال  "ICCللتنسيق بين المؤسسات الوطنية 

تترأس من خالل "لجنة االعتماد" التي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

  كممثل اإلنسان في قطرجلساتها في الوقت الحالي اللجنة الوطنية لحقوق 

 

 



 

 لمنتدى اآلسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 

الخباااراء و عالياااا الفرصاااة القيماااة بتواجاااد هاااذا الكااام مااان نقااادر إنناااا ختاماااا  

، و مؤسسات المجتمع المدني الوطنية و القائمين على المؤسساتالمختصين 

و بناااء الحااوار تبااادل الخباارات و المعلومااات ل كااذلك الممثلااين الحكااوميين 

حقوق اإلنسان المطروحة  ابقضاي و تعزيز الممارسات الجيدة  لزيادة الوعي

و ،  التي هي في صميم اهتماماتنا المشتركة يوميا ،على أجندة هذا المؤتمر و

جياادا  و حاارا األر   علااى ثقااة بااأن ، و نحاانللخااروب بنتااائج و توصاايات

و لاايس أنفااع ماان تااداول قضااايا حقااوق  -همناااس فااي حياااتبمااا ينفااع ال بااذرها

لاه األثار الواضاح نحاو تحقياق أهادافنا فاي  سايكون -األفكاراإلنسان و تالقح 

 . تعزيز و حماية حقوق اإلنسان
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