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 ــــــــــ
 مستوى الوزاري الالصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على 

 6/3/2019(  بتاريخ 151( في الدورة العادية )8383بالقرار رقم )
 

 الديباجة

انطالقاً منن ييمناا الندول العربينة بةرامنة 

اإلنساا وحقن  فني حيناة مريمنة علنى مننا  منن 

هنا بسنيادة الحرية والعندل والمسناواةو وييمانناً م 

القننننانوا ودور  فننننني حمايننننة حقنننننو  اإلنسننننناا 

 بمفهومها الشامل والمتةاملو
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وتأميننداً علننى ما تمتننا اإلنسنناا بحقوقنن  

وحريات  في عالميتها وعدم قابليتها للتجزئة هنو 

 معيار مصالة مي مجتما وتطور  ونماء و 

ويقنننراراً بابرتبننناي الونينننق بنننين حقنننو  

ار وال مناء فني اإلنساا والسنلم واممنن وابننتقر

 الم طقة العربيةو 

وانترشننادا بمبننادث ميجننا  جامعننة النندول 

وميجا  والميجا  العربي لحقو  اإلنساا العربية 

اممم المتحدة واإلعالا العنالمي لحقنو  اإلنسناا 

 والصةوك الدولية واإلقليمية ذات الصلةو

وييماننناً م هننا بننأا جميننا معةنناء جامعننة 

معنين وم فنردينو الدول العربينة يةنطلعواو مجت

بننننالتزامهم  بحمايننننة وتعزيننننز حقننننو  اإلنسنننناا 

والحريننات امنانننية للجميننا دوا تمييننز مننن مي 

نوعو بما في ذلك التمييز علنى مننا  العنر و مو 
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اللواو مو الج سو مو اللغةو مو الندينو مو النرميو 

مو امصل النوي ي مو ابجتمناعيو مو الملةينةو مو 

 ةال التمييزوالمولدو مو مي شةل آخر من مش

وتأمينندا م هننا بننأا المسننلولية والواجنن  

الرئيسننيين فنني تعزيننز وحمايننة حقننو  اإلنسنناا 

والحريات امنانية يقعاا على عاتق الدولنة فني 

 امنا و 

واعترافنننا بأهمينننة دور وعمنننل م  منننات 

في المسناهمة فني م نا   وهيئات المجتما المدني

جميننننا انتهامننننات حقننننو  اإلنسنننناا والحريننننات 

 ة للشعوب وامفراد والقةاء عليهاوامناني

ويذ تسنننلم بالننندور المهنننم وبالعمنننل القنننيم 

اإلننهام  لم  منات وهيئنات المجتمنا المندني فني

فني نشننر وتعزينز حقننو  اإلنسناا والقةنناء علننى 

جميننننا انتهامننننات حقننننو  اإلنسنننناا والحريننننات 

امناننننية للشنننعوب وامفنننرادو بمنننا فننني ذلنننك منننا 
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  مو الصنارخة يتعلق بابنتهامنات الواننعة ال طنا

الم ت مننةم مجننل ابنتهامننات ال اجمننة عننن الفصننل 

الع صنننري وجمينننا مشنننةال التميينننز الع صنننريو 

وابنننننتعمار والسننننيطرة مو ابحننننتالل امج بننننيو 

والعنننندواا علننننى السننننيادة الوي يننننة مو الوحنننندة 

الوي ينة مو السنالمة اإلقليمينة مو تهديندهاو وعنن 

رفننننع ابعتننننراش بحننننق الشننننع  العربنننني فنننني 

ي العربية المحتلة من الةيناا الصنهيونيو امراض

بمننا فنني ذلننك حننق الشننع  الفلسننطي ي فنني تقريننر 

مصير  وعلنى حقوقن  رينر القابلنة للتصنرش فني 

يقامنننة دولتننن  المسنننتقلةو وحنننق العنننودة لالجئنننين 

الفلسننننطي يين يلننننى ديننننارهم وممتلةنننناتهم وفقننننا 

لقرارات الشنرعية الدولينة ومقاصند ميجنا  اممنم 

 و         لية  اإلنساا الدوالمتحدة وصةوك حقو

 تعلن ما يليم
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 (1المادة )

 

 يسننري هننإلا اإلعننالا علننى م  مننات المجتمننا

المنننندني المعتمنننندة بصننننفة قانونيننننة فنننني النننندول 

ويشار يليها  –امعةاء في جامعة الدول العربية 

مننل حسنن  تشننريع   -فيمننا بعنند بالدولننة العةننو 

الوي يو التي تسنعى نحنو تعزينز وحماينة حقنو  

امنانننيةو بمننا ب يتعننار   اإلنسنناا والحريننات

 ومحةام التشريعات الوي ية. 
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 (2المادة )

 

العةننو وفقننا لتشننريعاتها الوي يننة  تعمننل الدولننة

 علىم

تننننوفير البيئننننة الم انننننبة وا م ننننة لتمةننننين  .م 

ني المعتمدة لديها من م  مات المجتما المد

 .امداء مهامه

ضننماا التننزود بالمعلومننات ورصنند وتونيننق   .ب 

انتهامنننات حقنننو  اإلنسنننااو ودعوتهنننا يلنننى 

تقننديم المقترحننات والتوصننيات يلننى السننلطات 

صننة فنني مننل مننا مننن والجهننات الوي يننة الم ت

 شأن  حماية وتعزيز حقو  اإلنساا.

تمةننين م  مننات المجتمننا المنندني المعتمنندة  .ج 

لنننننديها منننننن تقنننننديم المسننننناعدة القةنننننائية 
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 اإلنسناا والقانونية لةحايا انتهامات حقو 

 امنانية. والحريات

ضنننننماا حنننننق م  منننننات المجتمنننننا المننننندني  .د 

المعتمدة لديها في اللجوء يلى المحامم ونبل 

الوي ينننة امخنننرى إلنصنننافها منننن  ابنتصننناش

 معمال فيها اعتداء على حقوقها المقررة.
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 (3المادة)

 

يشةل الدنتور والقنوانين والتشنريعات الوي ينةو 

فةنننال عننننن الميجنننا  العربنننني لحقنننو  اإلنسنننناا 

وابتفاقيننننننات والصننننننةوك الدوليننننننة واإلقليميننننننة 

المصنننناد  عليهننننا ذات الصنننننلةو منننننا  عمنننننل 

مينننداا حقنننو   م  منننات المجتمنننا المننندني فننني

 اإلنساا والحريات امنانية.
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 (4المادة )

 

لغر  تعزيز وحماية حقو  اإلنساا والحريات 

امنانيةو يةوا لم  مات المجتما المدني على 

الصعيدين الوي ي والدوليو ضمن امير 

 القانونية والتشريعية لةل دولةو الحق فيم

 الدعوة مو ابلتقاء مو التجما نلمياً. .م 

مات مو جمعيات مو رابطات تشةيل م   .ب 

 وابنةمام يليها مو ابشتراك فيها.

نشر ا راء والمعلومات والمعارش المتعلقة  .ج 

بجميا حقو  اإلنساا والحريات امنانيةو 

 وبما ب يتعار  ما حقو  ا خرين

 وحرياتهم.
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 (5المادة )
 

لم  مات المجتما المندني وفقناً بلتزامنات دولهنا 

صنننةوك الدولينننة واإلقليمينننة تجنننا  ابتفاقينننات وال

المصنناد  عليهننا وتشننريعاتها الوي يننةو التعنناوا 

ما الهيئات الدولية الم تصة اختصاصناً عامناً مو 

محننددا فنني مجننال آليننات حمايننة حقننو  اإلنسنناا 

 والحريات امنانية.
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 (6المادة )
 

تت إل الدولنة العةنو التندابير الالزمنة التني تةفنلو 

  منننات المجتمنننا وفقنننا لتشنننريعاتها الوي ينننةو لم

مي لهننا مننن المنندني حمايننة السننلطات الم تصننة 

فنني  اعملهنن نتيجننة اتمننار  ضننده معمننال مجرمننة

مجننال تعزيننز وحمايننة حقننو  اإلنسنناا والحريننات 

 امنانية.



 
 

-14- 

 

 (7المادة )

  

أي القيام بيح ر على م  مات المجتما المدني 

عمل يستهدش الحد من الحقو  مو نشاي 

والصةوك اقيات والحريات المقررة في ابتف

واإلقليمية المصاد  عليها والتشريعات  الدولية

  .الوي ية للدولة العةو

 

 (8المادة )

 

ليس في هإلا اإلعالا منا يمةنن تفسنير  علنى منن  

يع ننني السنننماو مي دولنننة عةنننو بننندعم وتعزينننز 

منشنننننطة مفنننننراد مو جماعنننننات مو ملنسنننننات مو 

م  منننات رينننر حةومينننة تتعنننار  منننا الدننننتور 



 
 

-15- 

 

لوي ينننة ومبنننادث ومحةنننام ميجنننا  والتشنننريعات ا

 .جامعة الدول العربية وميجا  اممم المتحدة


