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افق  املذكرة حررت هذه دولة قطر  -بمدينة الدوحة...................... خ.... بتاريإنه في يوم ............... املو

 كل من: بين

 

  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان (1

رئيس اللجنة الوطنية  / ابصفته………………………ويمثلها قانوًنا في التوقيع على هذه املذكرة: 

 لحقوق اإلنسان

 وعنوانها:

 قطر  الدوحة، 

  اإللكتروني:البريد 

   ... .... (974+)هاتف:  

 ..... .... (974+)فاكس : 

 ( الول ويشار إليها فيما بعد بعبارة )الطرف ا

 

2) ........ 

   ...... /بصفته ......السيد/ ويمثلها قانوًنا في التوقيع على هذه املذكرة، 

 .....وعنوانها ص.ب: 

 قطر     –الدوحة 

 ......البريد اإللكتروني: 

 .....سجل تجاري رقم: 

   ... .... (974+)هاتف:  

 ..... .... (974+)فاكس : 

 الثاني( )الطرفبعد بعبارة  فيماويشار إليها 

 

 ويشار إليهما مجتمعين بــكلمة )الطرفان( 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
2 

 تمهيد

شد طاقات املجتمع حقوق اإلنسان وصون كرامته، وح وحمايةق اإلنسان تهدف إلى تعزيز لحقو  اللجنة الوطنيةبما أن 

قيم التسامح والعدالة، باإلضافة إلى نشر  وإعالء حول فهم وممارسة حقوقه وواجباته، وتعزيز املساواة وعدم التمييز، 

  والتثقيف بحقوق اإلنسان.الوعي 

 .عن الطرف الثاني ........................معلومات وبما أن 

 من و 
ً
  على التعاون  ......أسم الجهة (,)ق اإلنسان لحقو  اللجنة الوطنيةحرصا

ً
 ........................مجال في  معا

 من حرص  
ً
 في دولة قطر.حقوق  تعزيز وحماية مجال مشروعات فيالتعاون في تنفيذ  الطرفين علىوانطالقا

 ما يلي:على وصفته للتعاقد  منهما بأهليتهوبناًء على ذلك فقد اتفق الطرفان بعد أن أقر كل 

 املبادئ العامة      و أ       القانوني  اإلطار 

 (  1املادة )

 .املذكرة جزء ال يتجزأ من هذه يعتبر التمهيد  .1

األدوات التشريعية واللوائح املطبقة في الدولة ووفق  اختصاصاتهما وفق املذكرة بمراعاة عند تنفيذ يتعهد الطرفان  .2

ملنهجية التشاركية في االقتراح ضوء ا منهما، وفياللوائح والقرارات والتعاميم والسياسات واألنظمة املطبقة لدى كل 

 والتنفيذ والتتبع والتقييم ملجاالت التعاون املشمولة بأحكام هذه املذكرة.

 من املذكرة الهدف 

  (2املادة )

تهدف هذه املذكرة إلي تعزيز التعاون بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق االنسان املتعلقة باألهداف املشتركة 

 للطرفين، وإبراز قيم الهوية الوطنية كما تهدف إلي التواصل وتبادل املعلومات بين الطرفين حول قضايا 

00000000000000000 
 

  مجاالت التعاون 

 (  3املادة )

 الطرفان بالتعاون والتنسيق في املجاالت التالية:يقوم 

 000000000000000000 على التركيز مع االنسان، بحقوق  والتثقيف الوعي نشر في التعاون  .1
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ةةةل     -2 ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةة بالعمة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةتركة ذات العالقة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةية املشة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةل الت صصة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةةةدوات، وور  العمة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةةةاتمرات، والنة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةة املة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة إقامة

 اإلنساني، ونشر وتعزيز قيم حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني.

ةةةانية،  -3 ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةات اإلنسة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةة ، والدراسة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةة  العل ة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةال البحة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةي مجة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةاون فة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةوق 0000000000000التعة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةة ة وحقة

 .االنسان، وغيرها من املجاالت ذات الصلة

 00000000التعاون في مجال برنامج  -4

 اعداد إصدارات مشتركة وتبادل اإلصدارات الخاصة بكل من الطرفين. -5

 0000000000تدريب كوادر من موظفي  -6

7-  
ً

ةةةتقبال ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةا مسة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةاق عل هة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةتم االتفة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةتر  ية ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةام املشة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةاون ذات االهتمة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةلة للتعة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةرى ذات صة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةطة أخة ة ةة ة ةة ة ةة ة ةةةة أنشة ةة ة ةة ة ةة ة أية

 فيما بين الطرفين.

 مدة سريان املذكرة

 (  4املادة )

تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين، ويستمر العمل بها ملدة  .1

افقة الطرفين.  ).....سنوات( ، قابلة للتجديد بمو

 

 التنسيق

 (5املادة )

خطار كتابي، اإل كال الطرفين، عبر  الطرفين، ويتبادللتنسيق والتعاون بين أو أكثر بغرض ا مساول اتصاليعين كل طرف 

 مساولي االتصال، ويكون التغيير في تلك البيانات كتابيا ووفق االخطارات املتبادلة بين الطرفين. بيانات

 التنفيذ

 (6املادة )

على  األنشطة،الظروف املالئمة لتنفيذ هذه  وضماناألنشطة الواردة في هذه املذكرة وتنفيذ والتنسيق من أجل اإلشراف 

 للقيام باملهام التالية: كال الطرفين  مشتر  من فريق عملالطرفين إنشاء 

 االجتماعات.عند إعداد والتنسيق التعاون  .1

 اعداد وتنفيذ البرامج والفاعليات املشتركة بين الجهتين واعداد تقرير بشأنها. .2
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،التشاور بانتظام متى كان ذلك  .3
ً
على إطالع كامل بجميع األمور ذات  الطرف اآلخركما يجب على كل طرف إبقاء  مالئما

 والعامة.األهمية االستراتيجية 

األنشطة املشتركة كل ثالثة أشهر و / أو في نهاية كل مبادرة بغرض تحدي  طرق تنفيذها واملشروعات و تقييم البرامج  .4

 تطويرها.و 

 بينهما دراسة أفضل الوسائل لتفعيل التعاون املشتر    بهدف  ممثل هما،ة عقد اجتماعات بين ضرور  .5

 

 

 لتزامات املاليةاال

 (7املادة ) 

 على الطرفين، وال يجوز تفسير أحكامها بما من شأنه أن يترتب عليه أي   التزامات مالية ال يترتب على هذه املذكرة أي  

ا كان نوعها على الطرفين.  تعويضات أيًّ

 

 

 االتصال والصحافة ووسائل التواصل االجتماعي

 (8املادة ) 

ْين أو موضوع مذكرة  .1
َ
التفاهم هذه أو شروطها يلتزم الطرفان بعدم نشر أي  إعالنات أو بيانات بشأن التعاون بين الطرف

ة مسبقة من الطرفين  . إال  بموافقة خطي 

ْين عن است دام اسم الطرف اآلخر أو اسم أي  من هيئاته أو فروعه، أو اختصارات هذه  .2
َ
يمتنع كل  طرف من الطرف

أو املحمية  األسماء، أو شعاراته أو أي  من املعرفات األخرى الت  تحتوي على أي من هذه األسماء أو االختصارات و/

من الطرف اآلخر. وال ياثر هذا البند على حق  أحد  مسبق بذلكبحكم القانون، قبل الحصول على إذن كتابي   

 لهذا املادة.الطرفين في اإلشارة إلى الطرف اآلخر في اإلقرارات والدعايات املأذون بها وفًقا 

 

 سرية املعلومات

 (9املادة )
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يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية املعلومات والبيانات الناشئة بموجب هذه املذكرة سواء كانت شفوية أو مكتوبة،  .1

أية مرحلة سواء أثناء تنفيذها أو بعد انتهاء العمل باملذكرة إال بعد املوافقة  وذلك فيوعدم إفشائها كليا أو جزئيا 

والعاملين لديه والتابعين له بالحفاظ على سرية البيانات  يهويلزم موظف األخر،الكتابية املسبقة من الطرف 

 ويتحمل كافة املسئوليات القانونية عن م الفة ذلك. هذه املذكرةواملعلومات محل 

وعليه ، بيانات سرية شخصية بأنها بياناتعلى حقوق امللكية الفكرية أو  الت  اشتملتاملعلومات والبيانات   تعامل  .2

الطرفان بالتعامل مع جميع هذه املعلومات بهذا الوصف باإلضافة إلى عدم الكشف عنها للغير أو است دام  يتعهد

 بين الطرفين.  املعلومات أليأي من هذه 
ً
 غرض آخر ب الف األغراض املتفق عل ها كتابة

 تعديل املذكرة

 (10املادة )

بموجب طلب مكتوب يقدمه للطرف إال لهذه املذكرة يجوز ألي من الطرفين مراجعة أو تعديل أو إضافة أحكام ال  .1

اآلخر. وعلى الطرف اآلخر الرد باملوافقة أو رفض التعديل خالل شهر من تاريخ اإلخطار، ويعد مض   املدة دون رد 

 بمثابة رفض ضمن  إلجراء التعديل.  

، تدخل التعديالت املقترحة حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عل ها من كال  .2
ً
الطرفين بعد موافقتهما عل ها كتابة

 من هذه املذكرة.يتجزأ  جزًءا الوتصبح 

 ذلك األثر املترتب على إنهاء املذكرة و  

 ( 11املادة )

بعد يجوز ألي من الطرفين إنهاء العمل بهذه املذكرة بإرادته املنفردة في أي وقت متى اقتضت املصلحة العامة ذلك  .1

أشهر من نهاية املدة األصلية أو املدة املمددة. ودون ترتيب آثار  ثالثةإخطار الطرف اآلخر كتابة برغبته في إنهائها قبل 

 .عليه

هذه املذكرة على البرامج واألنشطة القائمة وااللتزامات املترتبة عل ها واملشروعات، أو ال ياثر إنهاء أو انتهاء العمل ب .2

 ألحكامها، أو غيرها لحين استكمالها ما لم يتفق الطرفان 
ً
الشراكات، أو الخدمات القائمة أو املستمرة الت  نشأت وفقا

 على غير ذلك.

ال ت ل أحكةام هةذه املذكرة بحقوق والتزامةات األطراف الناشئةةةة عن أيةةة اتفاقيةةات أو مذكرات تفاهم تم إبرامها مع  .3

 جهةةة أخرى. 
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 تسوية الخالفات

 ( 12املادة )

يتم تسوية الخالفات الناتجة عن تفسير، وتنفيذ هذه املذكرة عن طريق التسوية الودية من خالل املفاوضات بين 

  .لطرفين، خالل مدة اقصاها شهر من تاريخ نشوب الخالف.ا

 االخطارات

 ( 13املادة )

تكون كافة اإلخطارات الصادرة واملراسالت فيما بين األطراف كتابة، وباللغة العربية وتسلم للطرف اآلخر على العنوان  .1

ويتم تسليم هذه اإلخطارات واملراسالت إما باليد أو بالبريد السريع أو عن طريق الفاكس  املذكرة،املوضح بصدر هذه 

 ويجوز للطرفين است دام وسائل اإلخطار الحديثة لإلخطار.

 فعليا على العنوان املذكور في ديباجة املذكرة.  بعد استالمهال يعد أي إخطار ساريا إال  .2

 وان طرفي املذكرةنع

 ( 14املادة )

 لهي .1
ً
 .قر كال الطرفين بأنه قد ات ذ من العنوان املوضح بصدر هذه املذكرة محاًل م تارا

تعتبر الخطابات واملراسالت على هذا العنوان صحيحة ومنتجة آلثارها القانونية ما لم ي طر الطرف الذي تغير   .2

وسائل االخطارات  على ذاته عنوانه الطرف اآلخر كتابة في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ التغيير، وينطبق الحكم

 الحديثة حال است دامها.

 املذكرة نسخ

 ( 15املادة )

ةةةة نسختين أصليتينحررت هذه املذكرة من  ة ةةةةرف نسخة منها  متطابقتين باللغة ة ة العربية لكل منهما ذات الحجية تسلم كل طة

 اللزوم.للعمل بموجبها عند 

. وإشهادا على ما تقدم، قام املفوضان واملخوالن أدناه بالتوقيع على هذه املذكرة.
ً
 لتنفيذها على النحو الواجب قانونا
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 التوقيع

 

 الطرف الثاني                                                                                              الطرف األول 

                                                         ق اإلنسانلحقو  اللجنة الوطنية

 

 التوقيع:                                                                                                   التوقيع:   

 

 
 


