
  إعالن الدوحة

  

 

 مقدمة

 تشرين  من30 و29، في ء المجتمع المدني في الدوحة، قطراجتمع ممثلو الحكومات وأعضا

 .رى العاشرة للسنة الدولية لألسرة في مؤتمر الدوحة الدولي لألسرة احتفاًال بالذآ2004نوفمبر /الثاني

صاحب السمو أمير دولة قطر ، حرم سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسندوعقد االجتماع تحت رعاية 

 .ورئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة

راء المسؤولين الحكوميين واألآاديميين والمجموعات آمؤتمر الدوحة الدولي لألسرة وجمعت أعمال 

 . الحكومية وأعضاء المجتمع المدنيالدينية والمنظمات غير

بنن ، ومكسيكو سيتي، و من آوتونو ، ويشير المؤتمر إلى االجتماعات اإلقليمية التي عقدت في آل

ط ي، وأحوماليزيا ، وأماآن أخرىسويسرا ، وآوااللمبور ، والسويد ، وجنيف ،  والمكسيك ، وستوآهولم ،

 .ي عرضها آل المشارآين في المؤتمرالمؤتمر علًما بالمقترحات واآلراء الت

 

 :الديباجة

من ) 3 (16بيعية األساسية للمجتمع، آما ورد في المادة إذ نعيد التأآيد على أن األسرة هي الوحدة الطإننا 

 يصادف الذآرى العاشرة للسنة الدولية لألسرة التي 2004نالحظ أن العام ؛ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 المؤرخ 58/15 ؛ وحيث إن الجمعية العامة لألمم المتحدة رحبت في قرارها 1994أعلنتها األمم المتحدة عام 

 . بانعقاد المؤتمر الدولي لألسرة2003ديسمبر / نون األول آامن  3

:  بأن أهداف الذآرى السنوية العاشرة للسنة الدولية لألسرة تشمل الجهود الرامية إلى تحقيق ما يليونقر

حفز ) ب(تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة سياسات بشأن األسرة وتنفيذها ورصدها ؛ و ) أ(

إجراء استعراضات تحليلية ) ج( حالة األسرة وتتأثر بها؛ وفيإلى التصدي للمشاآل التي تؤثر الجهود الرامية 

تعزيز فعالية الجهود المبذولة على آل األصعدة ) د( وتقييم حالة األسرة واحتياجاتها ؛ و،على جميع المستويات

نظمات غير الحكومية الوطنية تحسين التعاون بين الم) هـ(من أجل تنفيذ برامج محددة تتعلق باألسرة ؛ و 

 .والدولية المساِندة لألسرة
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نأخذ في اعتبارنا االستنتاجات األآاديمية والعلمية واالجتماعية التي ُجمعت لمؤتمر الدوحة الدولي و

ا لألسرة، والتي تؤآد في مجموعها أن األسرة ليست هي الوحدة الطبيعة األساسية للمجتمع فحسب، بل هي أيًض

 .ساسي لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية المستدامةالعامل األ

 .ا منا بضرورة التصدي للتحديات التي تواجهها األسرة في إطار العولمةواعتراًف

 .ندرك ما يمثله تعزيز األسرة من فرصة فريدة لمعالجة المشاآل المجتمعية بصورة شموليةو

 وتعزيز الحوار بين ،مستقرة تسهم في صون ثقافة السالمنكرر التأآيد على أن األسر القوية الو

 .الحضارات والجماعات العرقية المختلفة

نرحب بإعالن سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، حرم صاحب السمو أمير دولة قطر ورئيسة و

 .المجلس األعلى لشؤون األسرة بدولة قطر، عن إنشاء معهد دولي للدراسات اُألسرية

 ونهيب بجميع الحكومات والمنظمات الدولية ،ذا المضمار تأآيد االلتزامات الدولية تجاه األسرةنعيد في هو

 .وأعضاء المجتمع المدني على جميع المستويات أن تتخذ إجراءات في سبيل حماية األسرة

 

 :التأآيد مجدًدا على االلتزامات تجاه األسرة 

 : وبخاصة ما يلي،ولي على نفسه لتعزيز األسرةنعيد تأآيد االلتزامات التي قطعها المجتمع الد

تعزيز هذه األدوار، مع  حيث الدعم و التربية والتنشئة و  نتعهد باالعتراف بما تؤديه األسرة من أدوار من-1

 .إيالء االعتبار التام لتنوع القيم الثقافية والدينية واألخالقية واالجتماعية في العالم

أن الطفل يحتاج ، بسبب قصوره ، وندرك لى الكرامة المتأصلة في اإلنسان  نؤآد على ضرورة الحفاظ ع-2

لذا فإن األمومة والطفولة يجب أن . البدني والعقلي، إلى ضمانات وعناية خاصة سواء قبل مولده أو بعده

 .ولكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمن،  بالمساعدة والرعاية الخاصةياتحظ

 ولها حق التمتع بحماية ،ن األسرة هي الخلية الجماعية الطبيعية واألساسية للمجتمع  نجدد تأآيدنا على أ-3

 .على أوسع نطاق ممكنومساعدتهما المجتمع والدولة 

 ال إآراه فيه، ويكون   نؤآد على أال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضاء آامًال-4

 على أن يكون ،لمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق معترف به في الزواج وتأسيس األسرةلللرجل و

 .الزوج والزوجة شريكين متساويين

 على أن األسرة تتولى المسؤولية الرئيسة في تنشئة الطفل وحمايته منذ طفولته األولى حتى ، آذلك،  نؤآد-5

فل، ينبغي أن ينشأ األطفال في بيئة أسرية تسودها  ومن أجل تحقيق نمو آامل لشخصية الط،سن المراهقة
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 احترام ودعم الجهود التي يبذلها اآلباء لتنشئة ، وعلى آل مؤسسات المجتمع.السعادة والحب والتفاهم

ا ا وخلقيًّ دينيًّ وتأمينهولآلباء الحق األول في اختيار نمط تربية أوالدهم.  في بيئة أسرية ورعايتهم األطفال

  . القتناعاتهمةا الخاصوفًق

 

 نداء من أجل الحق

 نهيب بجميع الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني ؛مراعاة لما ورد أعاله من التزامات

  :على جميع المستويات القيام بما يلي

  

 

 فيما يتعلق بالقيم الثقافية والدينية واالجتماعية

 بشأن المسائل المتعلقة  وحفزهان والثقافات والحضاراتتشجيع الحوار بين األمم واألدي  وضع برامج ل-1

 .بالحياة األسرية، بما في ذلك التدابير الكفيلة بصون مؤسسة الزواج وحمايتها

 .  إعادة تأآيد أهمية المعتقدات الدينية واألخالقية في صون االستقرار األسري والتقدم االجتماعي-2

سياسات الدولية مع مبادئ وأحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   تقييم وقياس مدى انسجام القانون وال-3

  .وااللتزامات الدولية األخرى المتعلقة باألسرة

 

 فيما يتعلق بكرامة اإلنسان

 . إعادة تأآيد االلتزام بتوفير تعليم جيد للجميع، بما في ذلك تكافؤ فرص االستفادة من التعليم- 4

 لضمان االعتراف بالكرامة المتأصلة في اإلنسان وحمايتها في آل راجعتها؛ وم تقييم السياسات الحكومية- 5

  .مراحل الحياة

 

 فيما يتعلق باألسرة

 . على استقرار األسرة آافة وضع مؤشرات تقييم أثر البرامج-6

 . تعزيز السياسات والبرامج التي من شأنها أن تمكن األسر من آسر دائرة الفقر-7
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، وال سيما في البلدان التي تسجل معدالت والدة دون مستوى  ومراجعتهاانية الحكومية تقييم السياسات السك-8

 .اإلحالل

  . من أجل توفير الرعاية للمسنين والمعاقين؛ تشجيع األسرة ودعمها-9

متالزمة نقص المناعة المكتسب وغيرها / مساعدة األسرة على مواجهة آفة فيروس نقص المناعة البشرية -10

 . التي تشمل المالريا والسلمن الجوائح

 . اتخاذ تدابير فعالة لدعم األسرة في أوقات السلم والحرب-11

  

 فيما يتعلق بالزواج

 . دعم مؤسسة الزواج وصونها وحمايتها-12

 تشجيع الشراآة الكاملة : منها، من خالل جملة من الوسائل،اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز استقرار الزواج -13

 . في إطار عالقة زوجية ملتزمة ودائمة، الزوجينوالمتساوية بين

، وإنشاء  ومعالجتها وضع سياسات وممارسات فعالة إلدانة العالقات التعسفية في إطار الزواج واألسرة-14

 .مؤسسات عامة لمساعدة الرجال والنساء واألطفال واألسر في األزمات

 فيما يتعلق بالوالدين واألبناء

ل إتاحة فرص سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية متكافئة للنساء، وتقييم  تعزيز الجهود من أج-15

 من أجل مساعدة األمهات واآلباء على أداء ؛السياسات االقتصادية واالجتماعية وغيرها من السياسات

 .أدوارهم األساسية

 . تعزيز أداء األسرة بإشراك األمهات واآلباء في تعليم أبنائهم-16

 .يد حق الوالدين في اختيار نوع التعليم الذي يرغبونه ألبنائهم إعادة تأآ-17

قتضاء، في اختيار ، عند اال واحترامهم أو أولياء األمور القانونيين واحترامهما إعادة تأآيد حرية الوالدين-18

يمية مدارس التي أنشأنها السلطات العامة التي تتواءم مع الحد األدنى من المتطلبات التعلالمدارس، غير 

التي تضعها أو تقرها الدولة، وآفالة حصول أطفالهم على التعليم الديني واألخالقي الذي يتوافق مع 

 .معتقداتهم

  

 


