المؤتمر الدولي حول اآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية لمكافحة اإلفالت من
العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي
كلمة سعادة الدكتور /علي بن صميخ المري ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان في قطر ،الختامية

أصحاب المعالي والسعادة ،
الحضور الكريم،
مرحبا بكم مجددًا في هذه الجلسةةةةةةةة الختامي ألعمال المؤتمر الدولي حول اآلليات
الوطني واإلقليمي والدولي لمكافح اإلفالت من العقاب وضةةةةمان المسةةةةا ل بموجب
القانون الدولي .وهي في الحقيق ليسةةةةةت جلسةةةةة ختامي  ،وإنما بداي حقيقي لمسةةةةةار
طويل نحو تحقيق سةةةةةةةيادة القانون وعدم اإلفالت من العقاب ،وانطالق قوي يحذوها
األمل نحو إيجاد حلول عملي إلنصاف الضحايا وجبر الضرر.
إن العالم اليوم ،بما في ذلك ضةةةةةحايا اكنت،اكات ،يتطلعون إلى النتائج التي سةةةةةيخر
ب،ا مؤتمرنا هذا ،وينظرون بترقب إلى اآللي التي سةةةوف ينشةةةئ،ا لتجسةةةيد مخرجاته
على أرض الواقع .في هذا السةةةياأ ،أعطي الكلم للسةةةيد أنيس عناني من مفوضةةةي
األمم المتحدة ال سامي لحقوأ اإلن سان لعرض المخرجات والتو صيات التي خر ب،ا
المؤتمر.
أشةةةكر السةةةيد أنيس عناني على عرض التوصةةةيات ،التي سةةةتعمل اللجن وشةةةركاؤها
خالل الفترة القةةادمة على متةةابعة تطبيق،ةةا على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر
وأهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه.

أعطي الكلم اآلن للسيد أنطونيو بانزيري ،رئيس اللجن الفرعي لحقوأ اإلنسان في
اكتحاد األوروبي ،للحديث –في كلم ختامي  -عن أعمال ومخرجات المؤتمر خالل
اليومين الماضيين.

أشةةةةةكر السةةةةةيد أنطونيو بانليره على كلمته ،وأنقل الكلم للسةةةةةيدة كاثرين مارشيييييي
أوهيل ،رئيس اآللي الدولي المحايدة والمسةةةةةةةتقل للمسةةةةةةةاعدة في التحقيق والمالحق
القضائي لألشخاص المسؤولين عن الجرائم األشد خطورة المرتكب في سوريا.

أشةةةةةةةكر السةةةةةةةيدة كايرين مارشةةةةةةةي أوهيل على كلمت،ا ،وأعطي الكلم للسةةةةةةةيدة منى
رشييييماوي ،رئيس قسةةةةم سةةةةيادة القانون والمسةةةةاواة وعدم التمييل في مفوضةةةةي األمم
المتحدة السامي لحقوأ اإلنسان.
أشةةكر السةةيدة منى رشةةماوه ،وأنقل الكلم اآلن للسةةيد كارلوس نيجريت موسييكيرا،
رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطني لحقوأ اإلنسان.

أشةةةةكر السةةةةيد كارلوس نيجريت موسةةةةكيرا على كلمته ،وكلي يق بأن اللجن الوطني
لحقوأ اإلنسان في قطر وشركائ،ا سيعملون جاهدين خالل الفترة القادم على تجسيد
مخرجات المؤتمر وتوصياته.
حين ذهبت اللجن الوطني لحقوأ اإلنسةةةةةةةةان في قطر باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي
حول اآلليات الوطن ي واإلقليم ي وا لدول ي لم كاف ح اإلفالت من الع قاب وضةةةةةةة مان
المسةةةةةا ل بموجب القانون الدولي ،بالتعاون مع كل من المفوضةةةةةي السةةةةةامي لحقوأ
اإلنسةةةان باألمم المتحدة والبرلمان األوروبي والتحالف العالمي للمؤسةةةسةةةات الوطني
لحقوأ اإلنسةةةةان ،كان ال،دف األسةةةةاسةةةةي منه يتلخص في بلورة رؤي حقيقي وعملي
تضةةةةةةةع،ا نخب من صةةةةةةةنا القرار والخبرا الدوليين لمحاسةةةةةةةب جادة وفعال للجناة
ومرتكبي اكنت،اكات حول العالم ،ممن وجدوا في سةةةةياسةةةة اإلفالت من العقاب مالذًا

من المحاسةةب وضةةو ً ا أخضةةر لالسةةتمرار في اكنت،اكات الجسةةيم لحقوأ اإلنسةةان
والقانون الدولي اإلنساني.
اليوم ،ونحن نختتم أعمال المؤتمر بعد انقضةةةةا يومين من الجلسةةةةات المكيف وورش
العمل الفعال  ،ك يسةةعنا بداي ً إك أن ن،نئ أنفسةةنا على هذه الخطوة ال،ام التي تضةةع
لبن نحو تحقيق آمال الضةةةةةةةحايا واألجيال القادم في غد تسةةةةةةةوده العدال واحترام
الكرام اإلنساني  ،ونعدكم كما نعد أنفسنا بأن نعمل جاهدين مع شركائنا ومعكم لتنفيذ
توصيات هذا المؤتمر و متابع مخرجاته خالل األعوام القادم .
أتوجه بالشكر واكمتنان إلى معالي الشيــخ عبد هللا بن ناصر آل ياني ،رئيس مجلس
الولرا وولير الداخلي في قطر ،لتشريفه ورعايته الكريم ل،ذا المؤتمر ،كما أشكر
ً
كال من المفوضةةةةةي السةةةةةامي لحقوأ اإلنسةةةةةان باألمم المتحدة ،والبرلمان األوروبي،
والتحالف العالمي للمؤسةةةةةةةسةةةةةةةات الوطني لحقوأ اإلنسةةةةةةةان على تعاون،م في تنظيم
المؤتمر ،كما أشةةةةكر السةةةةيدات والسةةةةادة من الخبرا الدوليين ومقدمي األوراأ الذه
أيروا المؤتمر وساهموا في أعماله خالل يومين متتالين.
أشةةةكركم مرة أخرو ،وأشةةةكر السةةةادة الحضةةةور ،وأتمنى أن نلتقي مرةً أخرو خالل
فترة وجيلة وقد حققنا جل ً ا مً ،ما من توصيات المؤتمر.

