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ﺍاﻟﺪﻭوﺣﺔ  -ﻗﻄﺮ
ن %%ظمت ال %%لجنة ال %%وط %%نية ل %%حقوق اإلن %%سان ف %%ي دول %%ة ق %%طر ب %%ال %%تعاون م %%ع م %%فوض %%ية األم %%م املتح %%دة ل %%حقوق
اإلن%%سان واألم%%ان%%ة ال%%عام%%ة ملج%%لس وزراء ال%%داخ%%لية ال%%عرب ،وال%%برمل%%ان ال%%عرب%%ي والش%%بكة ال%%عرب%%ية ل%%لمؤس%%سات
ال %%وط %%نية ل %%حقوق اإلن %%سان ،م %%ؤت %%مرا ً دول %%يا ً ح %%ول م %%قارب %%ات ح %%قوق اإلن %%سان ل %%حاالت ال %%صراع ف %%ي امل %%نطقة
العربية يومي  20و 21شباط/فبراير  2017في الدوحة ،قطر.

وض %%م امل %%ؤت %%مر م %%مثلني ع %%ن وزارات ال %%خارج %%ية ووزارات ال %%داخ %%لية ف %%ي  18دول %%ة ع %%رب %%ية ،وأك %%ثر م %%ن 320
م%%ؤس%%سة وط%%نية ل%%حقوق اإلن%%سان وم%%نظمات امل%%جتمع امل%%دن%%ي ،وم%%نظمات اق%%ليمية ودول%%ية وخ%%براء مس%%تقلني
معنيني بحقوق اإلنسان ،ومؤسسات تابعة لألمم املتحدة.

وه %%دف امل %%ؤت %%مر إل %%ى ت %%أم %%ني أرض %%ية ل %%نقاش ت %%فاع %%لي ب %%ني ال %%جهات ال %%فاع %%لة امل %%عنية ف %%يما ي %%تعلق ب %%مقارب %%ات
ح %%قوق اإلن %%سان ل %%حاالت ال %%صراع وم %%دى ص %%لتها به %%ذا امل %%وض %%وع ف %%ي امل %%نطقة ال %%عرب %%ية .ف %%ي ه %%ذا اإلط %%ار،
ن%%اق%%ش امل%%شارك%%ون م%%ختلف امل%%راح%%ل ال%%تي ت%%ؤدي ف%%يها ح%%قوق اإلن%%سان دورا ً م%%حوري %ا ً ف%%ي م%%نع ال%%صراع%%ات
وحمايتها وح ِّلها.

وفي ختام املؤتمر ،أصدر املشاركون التوصيات التالية:
احترام حقوق اإلنسان كمقاربة وقائية
 .1ح %%ث ك %%ل ال %%جهات ال %%فاع %%لة ع %%لى ت %%مكني األف %%راد ال %%ذي %%ن ي %%نتمون إل %%ى الج %%ماع %%ات األك %%ثر ع %%رض %%ة لخ %%طر
التهميش ،واملطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز.
 .2ح %%ث ال %%دول ال %%عرب %%ية وامل %%ؤس %%سات ال %%وط %%نية ل %%حقوق اإلن %%سان وامل %%جتمع امل %%دن %%ي ع %%لى دع %%م وت %%سهيل
امل%شارك%ة ال%شام%لة ل%كل ف%ئات امل%جتمع ف%ي ال%حياة ال%عام%ة وال%عمل ع%لى إزال%ة ج%ميع أش%كال ال%تمييز ف%ي
املجتمع.
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 .3ح %%ث ال %%دول ال %%عرب %%ية ع %%لى اي %%الء األول %%وي %%ة ل %%لجهود ال %%هادف %%ة ل %%لوق %%اي %%ة و م %%نع ان %%تهاك %%ات ح %%قوق اإلن %%سان
والقانون الدولي اإلنساني.
 .4ح%ث ال%جهات ال%فاع%لة ع%لى ت%أس%يس م%رك%ز اق%ليمي ل%الن%ذار امل%بكر ت%عتمد ع%لى م%قارب%ات ح%قوق االن%سان
للوقاية ومنع النزاعات.
نشر ثقافة حقوق اإلنسان وبناء القدرات
 .5ع%%لى ك%%ل ال%%جهات ال%%فاع%%لة دع%%م األنش%%طة وال%%سياس%%ات واالس%%ترات%%يجيات ال%%هادف%%ة إل%%ى دع%%م نش%%ر ث%%قاف%%ة
حقوق اإلنسان والتوعية بها.
 .6ح%%ث ال%%دول ال%%عرب%%ية ع%%لى م%%راج%%عة امل%%ناه%%ج ال%%تعليمية وت%%طوي%%ر ال%%سياس%%ات واألن%%ظمة ال%%تعليمية إلدخ%%ال
برامج تهدف الى دعم ثقافة حقوق اإلنسان وتشجيع االحترام والتسامح دون تمييز.
 .7ح%ث ه%يئات األم%م املتح%دة ع%لى ت%وف%ير ال%دع%م ل%تعزي%ز ق%درات ال%هيئات ال%حكوم%ية و امل%ؤس%سات ال%وط%نية
لحقوق اإلنسان و منظمات املجتمع املدني لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وبناء املعرفة.
النهج القائم على حقوق االنسان في االستجابة لحاالت الصراع
 .8ع%لى ك%اف%ة أط%راف ال%نزاع%ات املس%لحة أن ت%لتزم ب%ال%قان%ون ال%دول%ي االن%سان%ي وال%قان%ون ال%دول%ي ل%حقوق
اإلنسان واملبادىء اإلنسانية.
 .9ح%%ث ال%%دول ال%%عرب%%ية م%%مارس%%ة ن%%فوذه%%ا ع%%لى ك%%اف%%ة ال%%جهات املنخ%%رط%%ة ف%%ي ال%%نزاع%%ات املس%%لحة ،ل%%الل%%تزام
ب%% %قواع%% %د ال%% %قان%% %ون ال%% %دول%% %ي االن%% %سان%% %ي وم%% %بادىء ح%% %قوق االن%% %سان م%% %ع اع%% %طاء األول%% %وي%% %ة ل%% %الس%% %تجاب%% %ة
لالحتياجات االنسانية للضحايا.
.10ح %%ث امل %%جتمع ال %%دول %%ي ع %%لى دع %%م ح %%ق ال %%شعوب ال %%واق %%عة ت %%حت اإلح %%تالل ف %%ي ت %%قري %%ر امل %%صير و تح %%مل
م %%سؤول %%يات %%ه ب %%موج %%ب ال %%قان %%ون ال %%دول %%ي ل %%وض %%ع ح %%د ل %%إلن %%تهاك %%ات ال %%جسيمة ل %%حقوق اإلن %%سان و ال %%قان %%ون
الدولي اإلنساني الناتجة عن النزاعات املسلحة أو اإلحتالل.
.11ح %%ث ال %%دول ال %%عرب %%ية ع %%لى ض %%مان ح %%ماي %%ة امل %%دن %%يني و ب %%األخ %%ص ال %%فئات ال %%تي ت %%عان %%ي م %%ن االق %%صاء
وال %% %تهميش ،ال س %% %يما ال %% %نساء واألط %% %فال وامل %% %سنني واألش %% %خاص املش %% %ردي %% %ن واألش %% %خاص م %% %ن ذوي
االعاقة.
.12ح%%ث ال%%دول ال%%عرب%%ية وامل%%ؤس%%سات ال%%وط%%نية ل%%حقوق اإلن%%سان وامل%%جتمع امل%%دن%%ي ب%%ذل امل%%زي%%د م%%ن ال%%جهود
لضمان احترام حقوق األطفال ،بما في ذلك مكافحة عمالة األطفال واستغاللهم ألهداف عسكرية.
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.13ح%ث ال%دول ال%عرب%ية ع%لى م%نع ك%اف%ة أش%كال ال%عنف وأن ت%قوم ب%ال%تحقيق م%ع م%رت%كبيها و ت%حاس%بهم ع%لى
اف%عال%هم ،ال س%يما ال%عنف ال%جنسي ع%لى ال%نساء ال%ذي ت%رت%كبه أط%راف ح%كوم%ية وج%ماع%ات مس%لحة غ%ير
حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطالقا ً مع مرتكبي هذه اإلنتهاكات.
.14ح%%ث ال%%دول ال%%عرب%%ية وامل%%ؤس%%سات ال%%وط%%نية ل%%حقوق اإلن%%سان ع%%لى ت%%خصيص امل%%وارد امل%%ناس%%بة وات%%خاذ
اإلج%راءات ال%فاع%لة ك%ي ت%ضمن أن ض%حاي%ا ان%تهاك%ات ح%قوق اإلن%سان ،ال س%يما ال%ناج%ون م%ن ال%عنف
ال%%جنسي وال%%عنف ال%%قائ%%م ع%%لى ال%%جنس ،ب%%حيث ي%%حصلون ع%%لى ال%%دع%%م امل%%ناس%%ب م%%ن دون ت%%مييز ،ب%%ما
ف%ي ذل%ك ال%عالج%ات ال%طبية ال%شام%لة وال%رع%اي%ة ال%صحية ال%عقلية وال%دع%م ال%نفسي وال%قان%ون%ي ب%ما ي%ضمن
االنصاف والعدالة.
.15ح%%ث امل%%ؤس%%سات ال%%وط%%نية ل%%حقوق اإلن%%سان وامل%%جتمع امل%%دن%%ي ع%%لى م%%واص%%لة ت%%قدي%%م امل%%شورة م%%ن أج%%ل
ضمان تأمني حماية أكبر لألطفال وتثقيف الجهات املشاركة في النزاعات املسلحة.
.16ح%ث امل%فوض%ية ال%سام%ية ل%حقوق اإلن%سان ع%لى االس%تمرار ف%ي ع%ملها ض%من ال%والي%ة امل%خصصة ل%ها ف%ي
ح%االت ال%نزاع%ات املس%لحة ب%ما ي%ضمن ال%تزام%ات ال%دول ب%امل%عاي%ير ال%دول%ية ذات ال%صلة ،ول%دع%م امل%جتمع
املدني واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا املجال.
ايصال املساعدات اإلنسانية
.17ع%%لى ال%%جهات امل%%شارك%%ة ف%%ي ال%%نزاع%%ات املس%%لحة إت%%اح%%ة وت%%سهيل ال%%وص%%ول إل%%ى امل%%ساع%%دات اإلن%%سان%%ية،
ب%ما ف%ي ذل%ك امل%رور الس%ري%ع وم%ن دون ع%وائ%ق ل%شحنات اإلغ%اث%ة وال%تجهيزات وامل%وظ%فني وال%رع%اي%ة ال%طبية
وغيرها من أشكال الدعم للضحايا.
.18حث الدول على ضمان حماية املنشآت والعاملني في املجال اإلنساني من الهجمات.
.19ع%لى ال%دول أن تُ%خضع ل%لمساءل%ة م%رت%كبي الهج%مات ع%لى ال%عام%لني ف%ي امل%جال اإلن%سان%ي ب%ما ي%تواف%ق
مع املعايير الدولية ،كي تضمن حصول الضحايا على التعويض املناسب.

التعليم تحت وطأة الهجمات
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 .20ح%ث ال%دول وامل%ؤس%سات ال%وط%نية ل%حقوق اإلن%سان وامل%جتمع امل%دن%ي ع%لى دع%م وح%ماي%ة ال%حق ف%ي
ال%تعليم ،ال س%يما ال%ذي%ن ق%د ت%كون ح%قوق%هم ع%رض%ة للخ%طر ،ب%شكل خ%اص ف%ي ال%نزاع%ات املس%لحة ،
بما في ذلك األقليات واملشردين داخليا ً والفتيات.
 .21ح%%ث ال%%دول وامل%%ؤس%%سات ال%%وط%%نية ل%%حقوق اإلن%%سان وامل%%جتمع امل%%دن%%ي اس%%تخدام أه%%داف ال%%تنمية
املستدامة ،ال سيما الهدف الرابع لتوجيه العمل في ضمان التعليم للجميع.
 .22ح%ث ال%دول إدخ%ال وت%طبيق التش%ري%عات واألن%ظمة ال%تي ت%منع الهج%مات ع%لى امل%دارس واح%تالل%ها
من قبل أي جهة واتخاذ اإلجراءات ملقاضاة األشخاص املسؤولني عن هذه اإلنتهاكات .
 .23ح%ث ال%دول ل%الن%ضمام إل%ى إع%الن امل%دارس اآلم%نة وت%نفيذه ،وال%ذي تَّ %م إق%راره ف%ي أوس%لو ف%ي أي%ار/
مايو .2015
 .24ح%%ث ال%%دول ع%%لى ات%%خاذ اإلج%%راءات ال%%فاع%%لة ل%%وق%%ف اس%%تخدام امل%%دارس م%%ن ق%%بل أط%%راف ال%%نزاع%%ات
املس%%لحة ،ب%%ما ف%%ي ذل%%ك ت%%حوي%%ل امل%%بادئ ال%%توج%%يهية لح%%ماي%%ة امل%%دارس وال%%جام%%عات م%%ن االس%%تخدام
العسكري أثناء النزاع املسلح إلى سياسة عسكرية وأطر عمل تشغيلية.
حقوق اإلنسان في ظل حل النزاعات املسلحة وجهود بناء السالم
 .25ح%%ث ك%%اف%%ة ال%%جهات ال%%فاع%%لة ع%%لى دع%%م ال%%تعاون ال%%دول%%ي واإلق%%ليمي ف%%ي م%%جاالت ح%%قوق اإلن%%سان
والتعليم وحل النزاعات املسلحة بهدف إرساء ثقافة السالم.
 .26ح%%ث ك%%اف%%ة ال%%جهات ال%%فاع%%لة ع%%لى ض%%مان ت%%مثيل أف%%ضل مل%%نظمات امل%%جتمع امل%%دن%%ي وب%%خاص%%ة ت%%لك
ال%%تي ت%%عنى ب%%امل%%رأة ف%%ي ك%%ل م%%فاوض%%ات الس%%الم و ف%%ي ال%%جهود ال%%هادف%%ة إل%%ى ف%%ض ال%%نزاع%%ات وب%%ناء
السالم.
 .27ح %%ث ك %%اف %%ة ال %%جهات ال %%فاع %%لة ع %%لى ت %%طبيق م %%قارب %%ات ق %%ائ %%مة ع %%لى ح %%قوق اإلن %%سان ع %%ند األخ %%ذ
باالعتبار صياغة وتنفيذ السياسة العامة كأداة لإلصالح و التطوير القانوني واملؤسساتي.
 .28ح%%ث امل%%ؤس%%سات ال%%تاب%%عة ل%%ألم%%م املتح%%دة ع%%لى ت%%عزي%%ز ق%%درة ص%%ناع ال%%قرار ف%%ي ال%%وك%%االت ال%%حكوم%%ية
وال%برمل%ان%ات وامل%جال%س االس%تشاري%ة وامل%جتمع امل%دن%ي ب%ما ي%تواف%ق م%ع إدارة ال%نزاع%ات املس%لحة م%ن
خالل الحوار والتفاوض والحلول السلمية.

العدالة االنتقالية

4

 .29ح%ث ك%ل ال%جهات ال%فاع%لة ع%لى دع%م إدراج االل%تزام%ات ب%امل%ساءل%ة وت%عزي%ز و ح%ماي%ة ح%قوق اإلن%سان
في اتفاقيات السالم وضمان مصلحة الضحايا.
 .30ح%% %ث ك%% %ل ال%% %جهات ال%% %فاع%% %لة ع%% %لى إش%% %راك األط%% %فال والش%% %باب ف%% %ي ال%% %جهود ال%% %تي ت%% %لي امل%% %رح%% %لة
االن %%تقال %%ية وم %%رح %%لة ال %%نزاع %%ات املس %%لحة م %%ن أج %%ل م %%عال %%جة مخ %%لفات ال %%نزاع %%ات املس %%لحة وال %%تعاط %%ي
معهم مباشرة في ما يتعلق بحقوقهم اإلنسانية.
 .31ح%%ث ك%%ل ال%%جهات ال%%فاع%%لة ع%%لى أن ت%%ضمن ال%%ترك%%يز ع%%لى ال%%ضحاي%%ا ف%%ي ت%%صميم وت%%نفيذ ال%%عدال%%ة
االنتقالية وعمليات املصالحة وآلياتها.
 .32ح %%ث ك %%ل ال %%جهات ال %%فاع %%لة ع %%لى ض %%مان أن ع %%مليات وآل %%يات ال %%عدال %%ة االن %%تقال %%ية ت %%أخ %%ذ ب %%االع %%تبار
األسباب الجذرية للصراعات وأن تطرح كل االنتهاكات املتعلقة بالحقوق.
 .33ح%ث ك%ل ال%جهات ال%فاع%لة ع%لى أن ت%ضمن أن ع%مليات ال%عدال%ة االن%تقال%ية م%صممة وم%طبقة ب%طري%قة
شاملة وكلية وقائمة على النوع االجتماعي ،بما يتوافق مع املعاير واملقاييس الدولية.
 .34ح%%ث ال%%دول ال%%عرب%%ية امل%%عنية ع%%لى إن%%شاء م%%ؤس%%سة إق%%ليمية م%%تخصصة ب%%ال%%عدال%%ة االن%%تقال%%ية به%%دف
توثيق وتبادل املمارسات الجيدة.

ي%%عتبر امل%%شارك%%ات وامل%%شارك%%ني ك%%اف%%ة أوراق ال%%عمل ال%%تي ق%%دم%%ت ،وال%%تقري%%ر ال%%عام ل%%لمؤت%%مر م%%ن ال%%وث%%ائ%%ق
الرسمية للمؤتمر.

وف %%ي ال %%ختام ي %%توج %%ه امل %%شارك %%ون و امل %%شارك %%ات ف %%ي أع %%مال ه %%ذا امل %%ؤت %%مر ب %%ال %%شكر وال %%تقدي %%ر ل %%لجنة ال %%وط %%نية
ل %%حقوق االن %%سان ف %%ي ق %%طر وال %%ى دول %%ة ق %%طر ع %%لى ح %%سن ال %%ضياف %%ة وال %%تنظيم ألع %%مال ه %%ذا امل %%ؤت %%مر وع %%ملهم
ال%دؤوب ل%ضمان ان%جاح أع%مال%ه وخ%روج%ه ب%توص%يات ت%رق%ى ال%ى مس%توى التح%دي%ات ال%تي ت%واج%هها امل%نطقة
ال%عرب%ية ،ون%أم%ل ب%أن يس%تأن%س الج%ميع بمخ%رج%ات ه%ذا امل%ؤت%مر وي%تبناه%ا ك%برن%ام%ج ع%مل م%ن أج%ل غ%د أف%ضل
للمنطقة العربية تسوده قيم العدالة والتسامح واحترام حقوق االنسان للجميع.
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