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 ختاميالبيان ال
 )قطر( حول  بالدوحةالمؤتمر العربي 

  تطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية

 
في  حقوق اإلنسانالعاملة في مجال المنظمات غير الحكومية  نحن ممثلي و ممثالت

لعربي امؤتمر ال"المجتمعين في المنطقة العربية والمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان 

والذي نظمته  ،م1023 يونيو 4-3 يومي "لتطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية

بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر

 حكومية غير منظمة  200عن  نة عاصمة دولة قطر، بمشاركة ممثليفي الدوح اإلنسان

 ةالعربي منظومةتطوير ال للعمل علىو ذلك والعديد من الخبراء ( دولية وال قليميةطنية واإلالو )

وقد انتظم المؤتمر في أربعة  ،هوآليات هوتطوير مواثيقصيغ المساهمة في ايجاد و لحقوق اإلنسان 

 .ورش  ةأربع إضافة إلى ،دمت فيها عشرة أوراق عملجلسات رئيسة ق  

 اتفقنا على ما يلي:

 
دعوة قرارها بخاصة و  ،في الدوحة (14في دورتها ) بقرارات القمة العربية ترحيبال
حول تطوير منظومة حقوق اإلنسان لعقد مؤتمر المدني في الدول األعضاء المجتمع  منظمات

 في الجامعة العربية،
األمم  جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومفوضيةبحضور ومساهمة  الترحيب أيضا

األنظمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان )األوروبية واألمريكية  ممثلوو  السامية لحقوق اإلنسان دةالمتح
 ،في هذا المؤتمر (واإلفريقية
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منظومة حقوق اإلنسان مثل تبني الميثاق  التي تحققت من خاللعلى اإلنجازات  التأكيد

عربية لحقوق اإلنسان عام انشاء المحكمة الالموافقة على م و 1004العربي لحقوق اإلنسان لعام 
   ،م1023

 
القمة  اجتماعاتوالقرارات الداعمة لعملية اإلصالح الصادرة عن التوصيات  على التأكيد

 ،العربية ولقاءات ومؤتمرات المنظمات غير الحكومية
 

عمل بشأن الترتيبات اإلقليمية لتعزيز وحماية المن نتائج في حلقة  على ما جاء التأكيد
 24الى  21في الفترة من  لحقوق اإلنسان المفوضية السامية االذي نظمته حقوق اإلنسان

 م،1021ديسمبر 
 

على ما تضمنه البيان الختامي للندوة الدولية حول التنمية والديمقراطية  أيضا التأكيد
 9بمقر األمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي  التي عقدت وتطوير النظام اإلقليمي العربي

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمة بالتعاون مع م، 1023مايو  20و
يمي العربي ومنظومة حقوق العربية لحقوق اإلنسان ومنظمة اليونسكو، بشأن تطوير النظام اإلقل

 اإلنسان،
 

تطوير إلثراء و  العربية من المنظمات التي قامت بها العديدمبادرات لل ناتأييد عن التعبير
 ،المنظومة العربية لحقوق اإلنسان

 
لتزاماتها الدولية واإلقليمية في مجال حقوق بضرورة احترام الدول العربية ال التنويه

 ،اإلنسان
 

منظومة حقوق دعم الدور الكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في ب اإليمان
 ،اإلنسان

 
ة اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان وتبادل بين األنظم الفعالالتعاون  أهميةعلى  التشديد

 الممكنة، و المعلومات حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأشكال التعاون الجديدة 
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 بما يلي: و نوصي
 

 واثيق و المعايير الخاصة بحقوق اإلنسان داخل الجامعةملتطوير البالنسبة 

حقوق لالمبادئ األساسية  حول حنص واضتطوير ميثاق جامعة الدول العربية، وتضمينه  .1
 .و التنمية اإلنسان، وعلى العالقة بين ضمان السلم واألمن واحترام حقوق اإلنسان

م عن طريق وضع بروتوكوالت إضافية 1004تطوير الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  .2
 ملحقة، بما يشمل بعض قضايا حقوق اإلنسان مثل:

 العنف ضد المرأة -
 التعذيبالوقاية من  -
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
 المدافعين عن حقوق اإلنسان -
 حماية الصحفيين واإلعالميين -
 الالجئين -
 االختفاء القسري -
 العدالة االنتقالية -

 األشخاص ذوي االعاقة وخاصة أثناء الحروب والصراعات . -

 

 
  

 لآلليات التعاقديةبالنسبة 
 
وتوسيع صالحياتها في مجال  ) آلية الميثاق ( اإلنسان العربية لجنة حقوقعمل تطوير  .1

 .، ودراسة الشكاوىتقصي الحقائق، وتعيين مقررين، و والرقابة ،تفسير بنود الميثاق

وفق أفضل الممارسات، مع  أعضاء اللجنة وضع معايير ومواصفات الختيار ضرورة  .2
 .مراعاة التمثيل النسوي في اللجنة

 .لتلقي ودراسة التقارير و فق أفضل الممارسات اإلقليمية و الدوليةوضع منهجية واضحة  .3

 .للجنة حقوق اإلنسان العربيةالالزمة توفير كافة اإلمكانات اإلدارية والمالية  .4
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 الواردة من المنظمات غير الحكومية )التقارير الموازية( ضرورة تلقي اللجنة لتقارير الظل .5
تاحتها للنشر، وكذابشأن تقارير الدول، ومراعاة مناقشته تنظيم جلسات استماع و تشاور  ا وا 

 .العربي لحقوق اإلنسان بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالميثاقمعها 

لجنة الوقاية من  لتعزيز الحماية والضمانات القانونية، مثل: نشاء آليات تعاهدية جديدةإ .6
 .والثقافية واالجتماعية االقتصاديةالتعذيب ولجنة لحقوق 

وتوسيع ًا التفاقية أو بروتوكول إضافي ملزم، وفق لحقوق اإلنسان ء المحكمة العربيةنشاإ .7
عطاء اإللزامية لقراراتها ،صالحيات المحكمة في  ، وضمان معايير الحياد واالستقالليةوا 

لها، وذلك وفقًا ألفضل الممارسات اإلقليمية وتوفير كافة اإلمكانات المادية واإلدارية  ،تشكيلها
 .والدولية

ضرورة اعتماد المحكمة العربية لحقوق اإلنسان في عملها على المواثيق اإلقليمية العربية  .8
 .واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

 .إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع النظام األساسي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان .9

 
 لآلليات غير التعاقديةسبة بالن
 
 ين وفرق عملخاص تعيين مقررينالنظر في  الدول العربية جامعةالعامة لمانة األالطلب من  .1

ما تقتضيه الحاجة وتوسيع دائرة و حسب أهمية المواضيع ب معنية في مجاالت حقوق اإلنسان
 .صالحياتهم

حديد مهامها وصالحياتها وت في مجال انتهاكات حقوق اإلنسان نشاء فرق لتقصي الحقائقإ .2
 .قليمية والدوليةألفضل الممارسات اإل و فقا  

الدول العربية،  إلستحداث منصب مفوض سامي لحقوق اإلنسان بجامعة شاملةعمل دراسة  .3
 .وبدرجة أمين عام مساعد للجامعة

، عملها تمجااللحقوق اإلنسان و  صالحيات اللجنة العربية الدائمةمهام و توسيع تطوير و  .4
 .ث تصبح مجلسًا لحقوق اإلنسان بجامعة الدول العربيةبحي

 .تأسيس آلية استعراض دوري شامل في مجال حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربية .5

 .و بناء القدرات المدنية بهذا الشأن استحداث آليات مستقلة ت عنى بمجال العدالة االنتقالية .6

لى حقوق اإلنسان بالتعاون الفعال مع إجراء مراجعة للجهود السابقة في مجال التربية ع .7
منظمات حقوق اإلنسان العربية غير الحكومية بهدف بلورة استراتيجية عربية متكاملة للتربية 

 .على حقوق اإلنسان على المستويين الوطني واإلقليمي

المجتمع المدني بجامعة الدول العربية على نحو يلبي مهامها في التنسيق بين  أمانةتنشيط  .8
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 .ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشتركالعربية معة الجا

مراجعة وتغيير الشروط الخاصة بحصول منظمات حقوق اإلنسان على صفة المراقب في  .9
 .) اللجنة العربية الدائمة و المجلس االقتصادي و االجتماعي ( أجهزة جامعة الدول العربية

ت جامعة الدول العربية المعنية بمعالجة األزمات وبين ضرورة التنسيق بين إدارا .11
 .مؤسسات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان ذات الخبرة

ضرورة التنسيق بين األجهزة المختصة بجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية  .11
الفلسطينية والعربية في مجال عملها في مالحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات 

و العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير  يمة لحقوق اإلنسان في فلسطين المحتلةجس
 .اللجنة الدولية المستقلة الم وفدة الى غزة 

 العامة مانةباألبقطاع الشؤون القانونية حقوق اإلنسان  إلدارةاإلمكانات و  الدعمتوفير  .12
 .امن النهوض بمسئولياته االدول العربية لتمكينه جامعةل

 

 الت التوعية والتأييدلحمبالنسبة 
 
التجارب حول أفضل اإلقليمية لتبادل المعلومات و  المنظوماتعقد لقاءات دورية بين  .1

 .الممارسات اإلقليمية في مجال حقوق اإلنسان

توصيات المؤتمر لدى و  لحقوق اإلنسان نية للتعريف بالمنظومة العربيةانشاء تنسيقيات وط .2
 .الحكومية الدوائر الحكومية وغير

 وعبر وسائل اإلعالم تعزيز نشر توصيات المؤتمر عبر الوسائط االلكترونية .3

على جدول  تطوير المنظومة العربية لحقوق اإلنسان في جامعة الدول العربيةوضع موضوع  .4
 .يةعات الجامعة العربالقمة واجتمامؤتمرات والمنظمات العربية و أعمال المؤسسات 

 
  التوصياتوتفعيل متابعة 

 

 

الجهات جميع  موازي للقمة العربية القادمة بمشاركةجديد  عربيالعمل على عقد مؤتمر  .1
الواردة في وتطوير التوصيات ومتابعة لبحث ممثلي الجامعة فيهم  ابمبحقوق اإلنسان،  المعنية

 .هذا البيان

التي  لمتابعة التوصياتعمل دعوة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر إلنشاء فريق  .2
 :التاليةاإلقليمية على أن تشكل عضوية الفريق من المنظمات  ،إقرارهاتم 
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 الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان -

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان -

 المعهد العربي لحقوق اإلنسان -

 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان -

 لي اإلنساني وحقوق اإلنسانالمركز العربي للتربية على القانون الدو  -

 الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان -

 

و ذلك بغرض دعم الحراك لتطوير منظومة حقوق اإلنسان العربية على المستويات الوطنية و 
 اإلقليمية و الدولية بالتنسيق و الشراكة مع المنظمات المعنية في كافة الدول العربية. 

 

الحالية وأمين العربية  القمةكل من رئيس  إلىتوصيات المشاركون على تقديم هذه ال اتفق .3
قرارهالعمل على تبنيها و ل رئيس البرلمان العربي و عام جامعة الدول العربية  من خاللويتم هذا  ،ا 
 .لحقوق اإلنسان بدولة قطر رسميا لهذه الجهات مخاطبة اللجنة الوطنية

ير ورشات العمل على أنها ويوصي المشاركون باعتبار جميع األوراق المقدمة وتقار 
  لتطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة الدول العربية. العربيوثائق رسمية لمؤتمر الدوحة 

 
والشبكة  أخيرا، يعبر المشاركون عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطرو 

ا مويدعونه ا لتنظيم مؤتمر الدوحةمعلى جهوده العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 ا مع األطراف ذات العالقة لتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها. ملالستمرار في عمله

 
 
 

 م .4/6/3211في الدوحة :

 

 

 


