
إإعالنن االدووحة حولل 

مقاررباتت حقوقق ااإلنسانن لحاالتت االصرااعع في االمنطقة االعربيیة 

21 شباطط/فبراايیر 2017 
االدووحة - قطر 

نــــظمت الــــلجنة الــــوطــــنية لــــحقوق اإلنــــسان فــــي دولــــة قــــطر بــــالــــتعاون مــــع مــــفوضــــية األمــــم املتحــــدة لــــحقوق 
اإلنــسان واألمــانــة الــعامــة ملجــلس وزراء الــداخــلية الــعرب، والــبرملــان الــعربــي والشــبكة الــعربــية لــلمؤســسات 
الـــوطـــنية لـــحقوق اإلنـــسان، مـــؤتـــمراً دولـــياً حـــول مـــقاربـــات حـــقوق اإلنـــسان لـــحاالت الـــصراع فـــي املـــنطقة 

العربية يومي 20 و21 شباط/فبراير 2017 في الدوحة، قطر.

وضــــم املــــؤتــــمر مــــمثلني عــــن وزارات الــــخارجــــية ووزارات الــــداخــــلية فــــي 18 دولــــة عــــربــــية، وأكــــثر مــــن 320 
مــؤســسة  وطــنية لــحقوق اإلنــسان ومــنظمات املــجتمع املــدنــي، ومــنظمات اقــليمية ودولــية وخــبراء مســتقلني 

معنيني بحقوق اإلنسان، ومؤسسات تابعة لألمم املتحدة.

وهـــدف املـــؤتـــمر إلـــى تـــأمـــني أرضـــية لـــنقاش تـــفاعـــلي بـــني الـــجهات الـــفاعـــلة املـــعنية فـــيما يـــتعلق بـــمقاربـــات 
حـــقوق اإلنـــسان لـــحاالت الـــصراع ومـــدى صـــلتها بهـــذا املـــوضـــوع فـــي املـــنطقة الـــعربـــية. فـــي هـــذا اإلطـــار، 
نــاقــش املــشاركــون مــختلف املــراحــل الــتي تــؤدي فــيها حــقوق اإلنــسان دوراً مــحوريــاً فــي مــنع الــصراعــات 

وحمايتها وحلِّها. 

وفي ختام املؤتمر، أصدر املشاركون التوصيات التالية:

احترام حقوق اإلنسان كمقاربة وقائية 

حـــث كـــل الـــجهات الـــفاعـــلة عـــلى تـــمكني األفـــراد الـــذيـــن يـــنتمون إلـــى الجـــماعـــات األكـــثر عـــرضـــة لخـــطر 1.
التهميش، واملطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز.

حــــث الــــدول الــــعربــــية واملــــؤســــسات الــــوطــــنية لــــحقوق اإلنــــسان واملــــجتمع املــــدنــــي عــــلى دعــــم وتــــسهيل 2.
املـشاركـة الـشامـلة لـكل فـئات املـجتمع فـي الـحياة الـعامـة والـعمل عـلى إزالـة جـميع أشـكال الـتمييز فـي 

املجتمع. 
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حـــث الـــدول الـــعربـــية عـــلى ايـــالء األولـــويـــة لـــلجهود الـــهادفـــة لـــلوقـــايـــة و مـــنع انـــتهاكـــات حـــقوق اإلنـــسان 3.
والقانون الدولي اإلنساني.

حـث الـجهات الـفاعـلة عـلى تـأسـيس مـركـز اقـليمي لـالنـذار املـبكر تـعتمد عـلى مـقاربـات حـقوق االنـسان 4.
للوقاية ومنع النزاعات. 

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وبناء القدرات

عــلى كــل الــجهات الــفاعــلة دعــم األنشــطة والــسياســات واالســتراتــيجيات الــهادفــة إلــى دعــم نشــر ثــقافــة 5.
حقوق اإلنسان والتوعية بها.

حــث الــدول الــعربــية عــلى مــراجــعة املــناهــج الــتعليمية وتــطويــر الــسياســات واألنــظمة الــتعليمية إلدخــال 6.
برامج تهدف الى دعم ثقافة حقوق اإلنسان وتشجيع االحترام والتسامح دون تمييز.

حـث هـيئات األمـم املتحـدة عـلى تـوفـير الـدعـم لـتعزيـز قـدرات الـهيئات الـحكومـية و املـؤسـسات الـوطـنية 7.
لحقوق اإلنسان و منظمات املجتمع املدني لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وبناء املعرفة. 

    
النهج القائم على حقوق االنسان في االستجابة لحاالت الصراع

عـلى كـافـة أطـراف الـنزاعـات املسـلحة أن تـلتزم بـالـقانـون الـدولـي االنـسانـي والـقانـون الـدولـي لـحقوق 8.
اإلنسان واملبادىء اإلنسانية.

حــث الــدول الــعربــية مــمارســة نــفوذهــا عــلى كــافــة الــجهات املنخــرطــة فــي الــنزاعــات املســلحة، لــاللــتزام 9.
بـــــقواعـــــد الـــــقانـــــون الـــــدولـــــي االنـــــسانـــــي ومـــــبادىء حـــــقوق االنـــــسان مـــــع اعـــــطاء األولـــــويـــــة لـــــالســـــتجابـــــة 

لالحتياجات االنسانية للضحايا.

حـــث املـــجتمع الـــدولـــي عـــلى دعـــم حـــق الـــشعوب الـــواقـــعة تـــحت اإلحـــتالل فـــي تـــقريـــر املـــصير و تحـــمل 10.
مـــسؤولـــياتـــه بـــموجـــب الـــقانـــون الـــدولـــي لـــوضـــع حـــد لـــإلنـــتهاكـــات الـــجسيمة لـــحقوق اإلنـــسان و الـــقانـــون 

الدولي اإلنساني الناتجة عن النزاعات املسلحة أو اإلحتالل.

حــــث الــــدول الــــعربــــية عــــلى ضــــمان حــــمايــــة املــــدنــــيني و بــــاألخــــص الــــفئات الــــتي تــــعانــــي مــــن االقــــصاء 11.
والــــــتهميش، ال ســــــيما الــــــنساء واألطــــــفال واملــــــسنني واألشــــــخاص املشــــــرديــــــن واألشــــــخاص مــــــن ذوي 

االعاقة.

حــث الــدول الــعربــية واملــؤســسات الــوطــنية لــحقوق اإلنــسان واملــجتمع املــدنــي بــذل املــزيــد مــن الــجهود 12.
لضمان احترام حقوق األطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة األطفال واستغاللهم ألهداف عسكرية.
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حـث الـدول الـعربـية عـلى مـنع كـافـة أشـكال الـعنف وأن تـقوم بـالـتحقيق مـع مـرتـكبيها و تـحاسـبهم عـلى 13.
افـعالـهم، ال سـيما الـعنف الـجنسي عـلى الـنساء الـذي تـرتـكبه أطـراف حـكومـية وجـماعـات مسـلحة غـير 

حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطالقاً مع مرتكبي هذه اإلنتهاكات. 

حــث الــدول الــعربــية واملــؤســسات الــوطــنية لــحقوق اإلنــسان عــلى تــخصيص املــوارد املــناســبة واتــخاذ 14.
اإلجـراءات الـفاعـلة كـي تـضمن أن ضـحايـا انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان، ال سـيما الـناجـون مـن الـعنف 
الــجنسي والــعنف الــقائــم عــلى  الــجنس، بــحيث يــحصلون عــلى الــدعــم املــناســب مــن دون تــمييز، بــما 
فـي ذلـك الـعالجـات الـطبية الـشامـلة والـرعـايـة الـصحية الـعقلية والـدعـم الـنفسي والـقانـونـي بـما يـضمن 

االنصاف والعدالة.

حــث املــؤســسات الــوطــنية لــحقوق اإلنــسان واملــجتمع املــدنــي عــلى مــواصــلة تــقديــم املــشورة مــن أجــل 15.
ضمان تأمني حماية أكبر لألطفال وتثقيف الجهات املشاركة في النزاعات املسلحة.

حـث املـفوضـية الـسامـية لـحقوق اإلنـسان عـلى االسـتمرار فـي عـملها ضـمن الـواليـة املـخصصة لـها فـي 16.
حـاالت الـنزاعـات املسـلحة بـما يـضمن الـتزامـات الـدول بـاملـعايـير الـدولـية ذات الـصلة، ولـدعـم املـجتمع 

املدني واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا املجال.

ايصال املساعدات اإلنسانية 

عــلى الــجهات املــشاركــة فــي الــنزاعــات املســلحة إتــاحــة وتــسهيل الــوصــول إلــى املــساعــدات اإلنــسانــية، 17.
بـما فـي ذلـك املـرور السـريـع ومـن دون عـوائـق لـشحنات اإلغـاثـة والـتجهيزات واملـوظـفني والـرعـايـة الـطبية 

وغيرها من أشكال الدعم للضحايا.

حث الدول على ضمان حماية املنشآت والعاملني في املجال اإلنساني من الهجمات.18.

عـلى الـدول أن تُـخضع لـلمساءلـة مـرتـكبي الهجـمات عـلى الـعامـلني فـي املـجال اإلنـسانـي بـما يـتوافـق 19.
مع املعايير الدولية، كي تضمن حصول الضحايا على التعويض املناسب. 

التعليم تحت وطأة الهجمات
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 حـث الـدول واملـؤسـسات الـوطـنية لـحقوق اإلنـسان واملـجتمع املـدنـي عـلى دعـم وحـمايـة الـحق فـي 20.
الـتعليم، ال سـيما الـذيـن قـد تـكون حـقوقـهم عـرضـة للخـطر، بـشكل خـاص فـي الـنزاعـات املسـلحة ، 

بما في ذلك األقليات واملشردين داخلياً والفتيات.

 حــث الــدول واملــؤســسات الــوطــنية لــحقوق اإلنــسان واملــجتمع املــدنــي  اســتخدام أهــداف الــتنمية 21.
املستدامة، ال سيما الهدف الرابع لتوجيه العمل في ضمان التعليم للجميع.

 حـث الـدول إدخـال وتـطبيق التشـريـعات واألنـظمة الـتي تـمنع الهجـمات عـلى املـدارس واحـتاللـها 22.
من قبل أي جهة واتخاذ اإلجراءات ملقاضاة األشخاص املسؤولني عن هذه اإلنتهاكات .

 حـث الـدول لـالنـضمام إلـى إعـالن املـدارس اآلمـنة وتـنفيذه، والـذي تـمَّ إقـراره فـي أوسـلو فـي أيـار/23.
مايو 2015.

 حــث الــدول عــلى اتــخاذ اإلجــراءات الــفاعــلة لــوقــف اســتخدام املــدارس مــن قــبل أطــراف الــنزاعــات 24.
املســلحة، بــما فــي ذلــك تــحويــل املــبادئ الــتوجــيهية لحــمايــة املــدارس والــجامــعات مــن االســتخدام 

العسكري أثناء النزاع املسلح إلى سياسة عسكرية وأطر عمل تشغيلية.

حقوق اإلنسان في ظل حل النزاعات املسلحة وجهود بناء السالم

 حــث كــافــة الــجهات الــفاعــلة عــلى دعــم الــتعاون الــدولــي واإلقــليمي فــي مــجاالت حــقوق اإلنــسان 25.
والتعليم وحل النزاعات املسلحة بهدف إرساء ثقافة السالم.

 حــث كــافــة الــجهات الــفاعــلة عــلى ضــمان تــمثيل أفــضل ملــنظمات املــجتمع املــدنــي وبــخاصــة تــلك 26.
الــتي تــعنى بــاملــرأة فــي كــل مــفاوضــات الســالم و فــي الــجهود الــهادفــة إلــى فــض الــنزاعــات وبــناء 

السالم. 

 حــــث كــــافــــة الــــجهات الــــفاعــــلة عــــلى تــــطبيق مــــقاربــــات قــــائــــمة عــــلى حــــقوق اإلنــــسان عــــند األخــــذ 27.
باالعتبار صياغة وتنفيذ السياسة العامة كأداة لإلصالح و التطوير القانوني واملؤسساتي. 

 حــث املــؤســسات الــتابــعة لــألمــم املتحــدة عــلى تــعزيــز قــدرة صــناع الــقرار فــي الــوكــاالت الــحكومــية 28.
والـبرملـانـات واملـجالـس االسـتشاريـة واملـجتمع املـدنـي بـما يـتوافـق مـع إدارة الـنزاعـات املسـلحة مـن 

خالل الحوار والتفاوض والحلول السلمية.

العدالة االنتقالية
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 حـث كـل الـجهات الـفاعـلة عـلى دعـم إدراج االلـتزامـات بـاملـساءلـة وتـعزيـز و حـمايـة حـقوق اإلنـسان 29.
في اتفاقيات السالم وضمان مصلحة الضحايا.

 حـــــث كـــــل الـــــجهات الـــــفاعـــــلة عـــــلى إشـــــراك األطـــــفال والشـــــباب فـــــي الـــــجهود الـــــتي تـــــلي املـــــرحـــــلة 30.
االنـــتقالـــية ومـــرحـــلة الـــنزاعـــات املســـلحة مـــن أجـــل مـــعالـــجة مخـــلفات الـــنزاعـــات املســـلحة والـــتعاطـــي 

معهم مباشرة في ما يتعلق بحقوقهم اإلنسانية.

 حــث كــل الــجهات الــفاعــلة عــلى أن تــضمن الــتركــيز عــلى الــضحايــا فــي تــصميم وتــنفيذ الــعدالــة 31.
االنتقالية وعمليات املصالحة وآلياتها.

 حـــث كـــل الـــجهات الـــفاعـــلة عـــلى ضـــمان أن عـــمليات وآلـــيات الـــعدالـــة االنـــتقالـــية تـــأخـــذ بـــاالعـــتبار 32.
األسباب الجذرية للصراعات وأن تطرح كل االنتهاكات املتعلقة بالحقوق.

 حـث كـل الـجهات الـفاعـلة عـلى أن تـضمن أن عـمليات الـعدالـة االنـتقالـية مـصممة ومـطبقة بـطريـقة 33.
شاملة وكلية وقائمة على النوع االجتماعي، بما يتوافق مع املعاير واملقاييس الدولية.

 حــث الــدول الــعربــية املــعنية عــلى إنــشاء مــؤســسة إقــليمية مــتخصصة بــالــعدالــة االنــتقالــية بهــدف 34.
توثيق وتبادل املمارسات الجيدة.

يــعتبر املــشاركــات واملــشاركــني كــافــة أوراق الــعمل الــتي قــدمــت، والــتقريــر الــعام لــلمؤتــمر مــن الــوثــائــق 
الرسمية للمؤتمر.

وفـــي الـــختام يـــتوجـــه املـــشاركـــون و املـــشاركـــات فـــي أعـــمال هـــذا املـــؤتـــمر بـــالـــشكر والـــتقديـــر لـــلجنة الـــوطـــنية 
لـــحقوق االنـــسان فـــي قـــطر والـــى دولـــة قـــطر عـــلى حـــسن الـــضيافـــة والـــتنظيم ألعـــمال هـــذا املـــؤتـــمر وعـــملهم 
الـدؤوب لـضمان انـجاح أعـمالـه وخـروجـه بـتوصـيات تـرقـى الـى مسـتوى التحـديـات الـتي تـواجـهها املـنطقة 
الـعربـية، ونـأمـل بـأن يسـتأنـس الجـميع بمخـرجـات هـذا املـؤتـمر ويـتبناهـا كـبرنـامـج عـمل مـن أجـل غـد أفـضل 

للمنطقة العربية تسوده قيم العدالة والتسامح واحترام حقوق االنسان للجميع.
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