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بسم هللا الرحمن الرحيم
اوعلدث في مدًىت الدوحت ًىمي ( )02-02فبراير 0222م أعماٌ املإجمس الثالث
عشس لحىاز ألادًان جحذ عىىان" :ألاديان وحقوق إلاوسان" ،وذلً بمشازهت هخبت
مً املفىسًٍ والباحثين مً علماء ألادًان الظماوٍت الثالر (إلاطالم واملظُحُت
واليهىدًت ،بلغ عددهم مئخين وحظع وزالزين شخصُت ( ،)032مً طذ وطخين ()66
دولت ،باإلطافت ئلى املشازهين مً دولت كطس.
وكد افخخح املإجمس بيلمت هسٍمت لظعادة طلطان بً طعد املسٍخي وشٍس الدولت
للشإون الخازحُت في دولت كطس ،أشاز فيها ئلى أن حماًت وحعصٍص حلىق إلاوظان جأحي على
زأض أولىٍاث دولت كطس ،هما أهد على مدي الازجباط الىزُم بين اللُم والخعالُم الدًيُت وبين
حلىق إلاوظان ،ودعى ئلى وحىب الترهيز على كظاًا حلىق إلاوظان في عصسها الحالي،
وئعطائها حاهبا هبيرا مً اهخمامىا دوٌ وأفساد وعلماء دًً ومخخصُين؛ باعخبازها مبادئ دًيُت
وئوظاهُت طامُتً ،جب أن جحىم حُاجىا ومجخمعاجىا.
هما جحدر في الجلظت الافخخاحُت ممثلى ألادًان الظماوٍت الثالر ،مإهدًً أًظا على أن
حلىق إلاوظان أمس زابذ وأصُل في ول الشسائع الظماوٍت ،وهى طابم على وافت اللىاهين
واملىازُم الدولُت.
وعلى مداز ًىمي املىجمس اوعلد فيهما زالر حلظاث عامت ،وحظع حلظاث فسعُت متزامىت،
وحلظت هلاشُت خخامُت ،كدمذ خاللهما أوزاق بحثُت للمشازهين.
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واطترشادا بما جظمىخه ألاوزاق والبحىر الـملدمت ،وما حسي خالٌ حلظاث املإجمس مً
حىازاث ومداخالث ومىاكشاث؛ فلد جىصل املإجمس ئلى عدد مً الخىصُاث ،وكسز ئصداز
البُان الخخامي الخالي:
أوال :الخأهُد على أن إلاوظان مسهص الاهخمام السئِع ليل الدشسَعاث واللُم في ألادًان
الظماوٍت ،وأن حلىكه مً أولى ألاولىٍاث الىاحب حماًتها ،ووحىب الخصدي ليافت الاهتهاواث
التي جمع هره الحلىق املىفىلت ليل ئوظان دون جمُيز مهما وان دًىه أو حيظه أو لىهه.
ثاهيا :الدعىة لظسوزة جفعُل اللُم الدًيُت في ألادًان الظماوٍت؛ لخعصٍص اللىاهين الدولُت
املىىط بها حماًت حلىق إلاوظان ،وئًلاف الاهتهاواث لخً الحلىق ،أًا واهذ الجهت املىتهىت
لخلً الحلىق ،دوٌ أو أفساد أو حماعاث.
ثالثا :طسوزة ئًجاد آلُاث دولُت فاعلت؛ لظمان حسٍت املعخلد ،وممازطت الشعائس الدًيُت،
وهرلً طسوزة احترام امللدطاث والسمىش الدًيُت ،وهرلً العاداث والخلالُد ليافت الشعىب،
مع مىاحهت فىسٍت زاشدة لظاهسة الخعصب واشدزاء ألادًان والخطسف وإلازهاب.
رابعا :وحىب إلاطساع مً حاهب املجخمع الدولي إلًجاد حلىٌ لللظاًا العاحلت الخاصت
باهتهاواث حلىق إلاوظان ألاطاطُت ،التي حعصف بىثير مً بلدان العالم الُىم ،وتهدد ألامً
والاطخلساز العالمي ،وعلى زأطها كظُت ألاكلُاث الدًيُت ،والالحئين ،والاججاز بالبشس ،وضحاًا
الحسوب والنزاعاث املظلحت والحسوب ألاهلُت والخطهير العسقي واملجاعاث والفلس ،والحصاز
الجائس .
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خامسا :املظاهدة والخظامً مع وافت مً ًخعسطىن الططهاد واهتهاواث حلىق إلاوظان طىاء
واهىا دوال واكعت جحذ الاحخالٌ ،أو أكلُاث دًيُت جخعسض للخطهير العسقي ،أو أفسادا وأطسا
اططسث للجىء خازج أوطانها.
سادسا :على الدوٌ الحاطىت ألكلُاث دًيُت أو عسكُت ،أو الحئين ،أن جخخر جدابير حادة
للخىعُت بحلىق هره ألاكلُاث في مىاهجها الخعلُمُت ووطائل ئعالمها ،وعلى اللُاداث الدًيُت
بهره الدوٌ أن جظطلع بمظإولُاتها في جلً الخىعُت بما هصذ علُه الشسائع والخعالُم الدًيُت
لألدًان الظماوٍت مً محبت وحعاون ودعىة للظالم والخعاٌش إلاوظاوي.
سابعا :مطالبت املجخمع الدولي بظسوزة العمل على جىفير الحماًت الالشمت للطفل واملسأة وذوي
الاحخُاحاث الخاصت ،وألاطسة؛ خاصت مً ًخعسطىن الهتهاواث أزىاء الحسوب والنزاعاث.
ثامىا :دعىة مإطظاث حلىق إلاوظان واملجخمع املدوي بالعمل املخىاصل على جىزُم وزصد
وافت الاهتهاواث لحلىق إلاوظان أًا وان مسجىبىها ،والعمل على ئوشاء مإطظاث لسصد جلً
الاهتهاواث مً ممثلي الدًاهاث املخخلفت حىٌ العالم.
تاسعا :دعىة املجخمع الدولي ومىظمت ألامم املخحدة ،وهرلً الدوٌ املىكعت على الاجفاكُاث
واملعاهداث الدولُت ،وبخاصت اجفاكُاث حىُف املخخصت بحماًت حلىق إلاوظان ألاطاطُت،
على الىفاء بالتزاماتها فُما ًخص احترام هره الحلىق ،واجخاذ ئحساءاث علابُت على ول مً
ًىتهىها.
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عاشرا :طسوزة جىطُد العالكاث بين حمُع املإطظاث املعىُت بحلىق إلاوظان ،واملإطظاث
الدًيُت ،وإلاعالمُت ،واللظائُت ،ومإطظاث املجخمع املدوي ،واملإطظاث الدولُت ،ومىظماث
حلىق إلاوظان ،ومىظمت العفى الدولُت؛ لخىحُد السؤي والعمل املشترن لدعم حلىق إلاوظان
والخصدي الهتهاواث جلً الحلىق.
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