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 اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان حات من تاريخ مل

 عاما من اإلنجازات 50

 آفاق مستقبلية واعدة

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 التقرير تقديمأول:  •

 

( عاما على إنشاء اللجنة 50مرور )ذكرى هذا التقرير النسخة األولى من  إعدادصادف    

لجنة إقليمية عربية أول ك  ،1968عام في سبتمبر من  العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

تبحث في قضايا حقوق اإلنسان في الوطن العربي، وكإحدى األجهزة الرئيسية العاملة في 

 على املستوى الوزاري. مجلس الجامعة  تحت إشرافجامعة الدول العربية نطاق 
 

ومن أجل إعداد هذا التقرير، تم الطالع بتمعن وروية على أرشيف اللجنة العربية       

الدائمة لحقوق اإلنسان منذ تأسيسها، وعلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس 

من ساهم في توفير  فكل الشكر والتقدير لكلجامعة الدول العربية على املستوى الوزاري. 

 هذه الوثائق والتي يتوجب العمل على حفظها في صيغة إلكترونية. 
 

 مشرقة ملحات تاريخيةملا يتضمنه من  عمليا من شأنه أن يشكل مرجعا هذا التقرير إن       

بعقود و  تأسيسها والتي سبق ،في منظومة حقوق اإلنسان العربية اللجنة األم ن عملم

نسان العربية )لجنة امليثاق( ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنشاء لجنة حقوق اإل

ن اللجنة العربية الدائمة لحقوق إبل ويمكن القول  .لبرملان العربيباوحقوق اإلنسان 

 اإلنسان هي من أول اللجان الفنية الدائمة املنشأة في منظومة العمل العربي املشترك.
 

 لدائمة لحقوق اإلنسان خالل نصف قرن من الزمنلقد أسهمت اللجنة العربية ا       

تعزيز منظومة حقوق في الدفع بمسيرة العمل العربي املشترك من خالل  وبشكل بناء

ولجان  همواثيق وخطط عمل وأدلة استرشادياتفاقيات و من  يلزمهااإلنسان العربية بما 

إلقليمية دون ا الحكومية نظماتامل، فضال عن ربطها جسور التواصل مع متخصصة

املجتمع املدني منظمات املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و و  اإلقليمية والدوليةو 

اقب لدى اللجنة العربية العاملة في مجال حقوق اإلنسان ومن املهم  .واملتمتعة بصفة مر

اإلشارة في هذا الصدد إلى اعتماد مجلس الجامعة على املستوى الوزاري في دورة مارس 

إلعالن العربي املتعلق بحق ومسؤولية منظمات املجتمع املدني في تعزيز املشروع " 2019

 ".وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
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اللجنة العربية الدائمة وقد تصدرت قضية العرب األولى جدول أعمال اجتماعات        

فاعلية ، وبحيث قامت اللجنة ،1969لها في مارس من سنة  دورةأول منذ  لحقوق اإلنسان

عاناة رسم معالم التحرك العربي على املستويين اإلقليمي والدولي للتخفيف من املب كبيرة،

، وفضح إلى تأمين حقوقه األساسية املشروعة اليومية للشعب الفلسطيني في سعيه

في حق النساء واألطفال  اإلسرائيليةل سلطات الحتالل والالإنسانية ات املتواصلةنتهاك ال 

صدر عن وقد  .املحتجزينالشهداء ن جثاميتي لم تسلم منها أيضا الو  ،واألسرى  واملعتقلين

 اللجنة الدائمة عدة بيانات في هذا الشأن.
 

وعلى شاكلة ماضيها املشرق، فلعمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان آفاق        

ة على مستوى اعتماد مجلس الجامعمستقبلية واعدة بدأت تظهر مالمحها بشكل جلي مع 

من شأنها أن تعزز التي عربية لحقوق اإلنسان الستراتيجية ( لال 2019القمة )دورة مارس 

، وتضع )الذي يعد أبرز إنجازات اللجنة( تنفيذ مضامين امليثاق العربي لحقوق اإلنسان

حرك العربي على مستوى املنتظم الدولي للدفاع عن القضايا نسيق والتأسسا جديدة للت

، عالوة على شروع اللجنة في تحديث مضامين كل من "الخطة العربية العادلةالعربية 

بما يتماش ى  للتربية على حقوق اإلنسان" و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان"

  .مع املستجدات اإلقليمية والدولية
 

الدول  هذا، ولم يغفل التقرير عمل إدارة حقوق اإلنسان باألمانة العامة لجامعة      

العربية، بصفتها األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان والذراع املنفذ ملا 

من توصيات. وتبقى إدارة حقوق اإلنسان رهن اإلشارة بخصوص أي معلومات  هايصدر عن

هذا أو وثائق مرتبطة بعمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بشكل عام، وبمضامين 

 على وجه الخصوص. التقرير 

                                                                                        

 ندإرة حقوق إل نساإ                                                          

 ربية إدلإمئة حلقوق إل نسانإلأمانة إلفنية للجنة إلع                                                    

 إلأمانة إلعامة جلامعة إدلول إلعربية                                                     

 1/6/2020يف                                                        
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 نبذة تاريخيةانيا: ث •
 

 وق اإلنسانفكرة تأسيس اللجنة العربية الدائمة لحق: 1-ثانيا  ❖
 

جاء إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان نتيجة للتعاون املشترك بين منظمة 

، أعلنت الجمعية العامة لألمم 1963ديسمبر  12األمم املتحدة وجامعة الدول العربية. ففي 

 لحقوق اإلنسان، وبناء  1968أن عام  A/RES/1961(XVIII)بالقرار  املتحدة
ً
 دوليا

ً
سيكون عاما

( الصادر عن دورته العادية 2259بالقرار رقم ) على ذلك أنشأ مجلس جامعة الدول العربية

في عـام  لجنة سميت "اللجنة الخاصة" تتبع األمانة العامة، لإلعداد للمشاركة العربية( 46)

بإنشاء  قرارا بعد ذلك العربية الدول  أصدر مجلس جامعةثم (. 1968حقـوق اإلنسان )عام 

"اللجنة التوجيهية لحقوق اإلنسان" ضمت ممثلين عن الدول العربية  تحت إسملجنة أخرى 

باالشتراك  -طلب املجلس من هذه اللجنة أن تدرس حيث العربية،  الدول  األعضاء في جامعة

، وقد شملت هذه تطبيق البرامج املوضوعة لالحتفال بعام حقوق اإلنسان -نة األولى مع اللج

)مع إبراز االضطهاد  البرامج وضع دراسات كاملة عن أوضاع العرب في فلسطين املحتلة

كما تم،  .، واملجاالت التطبيقية لكفالة حقوق اإلنسان العربيالعنصري بين اليهود أنفسهم(

دولة الكويت، النظر في إنشاء جائزة جامعة الدول العربية التقديرية وبناء على مقترح من 

بتاريخ  47د.ع /2305لحقوق اإلنسان )قرار مجلس الجامعة على املستوى الوزاري رقم 

18/3/1967 ). 
 

لجان "إنشاء  األمم املتحدةمنظمة اقترحت  وتمهيدا لالحتفال بعام حقوق اإلنسان، هذا،

لجامعة الدول  ل مذكرة إلى األمانة العامةارسبإ 1967عام  قامت، و "إقليمية لحقوق اإلنسان

تستطلع فيها رأى الجامعة بخصوص إنشاء مثل هذه اللجان. وكان الرأي في إطار العربية 

جامعة الدول العربية )رأى كل من اللجنة الخاصة واللجنة التوجيهية( أن أنسب طريقة 

 ي إطار املنظمات الحكومية اإلقليمية.لتشكيل هذه اللجان هي أن يتم إنشاؤها ف
 

 قرار إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان: 2-ثانيا  ❖
 

بعد  - (50في دورته العادية ) على املستوى الوزاري  أصدر مجلس جامعة الدول العربية

 لحقوق  األخذ بعين االعتبار االقتراح املقدم من كل من اللجنة الخاصة واللجنة التوجيهية

  – اإلنسان
ً
اللجنة العربية "يقض ي بإنشاء  1968سبتمبر  3تاريخ ب (2443يحمل رقم ) قرارا

بناء على توصية من لجنة الشؤون السياسة التي نصت على  "،الدائمة لحقوق اإلنسان

"املوافقة على إنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق اإلنسان في نطاق الجامعة حسبما 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1961(XVIII)
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وتتكون  .نة العامة في املوضوع" تعنى بتعزيز حقوق اإلنسان في الوطن العربيتضمنه تقرير األما

كل دولة عضو ول، الدول العربية من ممثلي جميع الدول األعضاء في جامعة في عضويتها اللجنة

وقد وجه مجلس الجامعة  .بصفتهم الرسمية وليس بصفتهم الشخصية مثل أو أكثر في اللجنةم

 بأن تقوم اللجنة 16/3/1969( بتاريخ 51صادر عن الدورة العادية )ال (2487)بالقرار رقم 

بمتابعة تنفيذ إعالن وقرارات "املؤتمر  في اجتماعها األول  الدائمة لحقوق اإلنسان العربية

 (.10/12/1968املنعقد في بيروت )و  األول من نوعه العربي لحقوق اإلنسان"
 

 ائمة لحقوق اإلنسانالالئحة الداخلية للجنة العربية الدثالثا:  •
 

 الدائمة لحقوق اإلنسانللجنة العربية  الداخلية التطور التاريخي لالئحة :1-ثالثا ❖
  

النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لحقوق اإلنسان وفق  عملت اللجنة العربية الدائمة  

 . (21/6/2007-18) -23- غاية دورتهاوإلى  1968عام  منذ إحداثها لجامعة الدول العربية، وذلك
 

بند "مشروع الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق  جدر أفقد  ،إلشارةلو   

بناء على  (8/6/2006-6) -21-خالل الدورة ألول مرة في جدول أعمال اللجنة الدائمة  اإلنسان"

ق عن املنبث "اجتماع لجنة الخبراء القانونيين العرب )مفتوحة العضوية("توصية مرفوعة من 

اللجنة  أوصتقد . و 20/4/2006-17املنعقد بالقاهرة خالل الفترة من و  اللجنة الدائمة

إحالته إلى اللجنة و  ،على مشروع الالئحة الداخلية الخاص بهاباملوافقة ( 23دورتها )الدائمة في 

جنة الالئحة الداخلية لل تم اعتمادقد و هذا،  الصياغة القانونية. ةملراجع القانونية الدائمة

من قبل مجلس الجامعة على املستوى الوزاري بالقرار رقم العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 

  .5/9/2007 ( بتاريخ128الصادر عن الدورة العادية ) (6826)
 

 الحاليةفي صيغتها قرار اعتماد الالئحة الداخلية : 2-ثالثا ❖
 

إدراج بند ( 6/2/2014-2) للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان -35-الدورة شهدت  

حتى تتوائم مع  "تعديل الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان"بعنوان 

الصادرة  توصياتالت ، وتضمنالنظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية

خلية للجنة تكليف األمانة العامة بإعادة تعميم مشروع تعديل الالئحة الدا عن هذا البند

العربية الدائمة لحقوق اإلنسان على الدول األعضاء ملوافاتها بمالحظاتها في موعد أقصاه شهر 

-15) -37-خالل دورتها و  للجنة الدائمة. -37-، حتى يتسنى عرضه على الدورة 2014سبتمبر 

اخلية من األمانة العامة عرض مشروع تعديل الالئحة الداللجنة الدائمة  تطلب (،19/2/2015

 مالحظات الدول األعضاء على الدورة )
ً
( للجنة العربية الدائمة لحقوق 38للجنة متضمنا
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اإلنسان بعد موائمتها بما سوف يصدر عن مجلس الجامعة على املستوى الوزاري من قرار 

بشأن ضوابط ومعايير مشاركة منظمات املجتمع املدني بصفة مراقب في آليات وأجهزة 

، واألخذ في االعتبار توافق مواد الالئحة مع مواد "الشعبي البعد"من محاور الجامعة العربية ض

 النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية.
   

للجنة  -38-صادرة عن الدورة التوصية الو  وبناء على توصية لجنة الشؤون القانونية هذا،    

على  الدول العربية مجلس جامعة وافق ،(11/6/2015-7العربية الدائمة لحقوق اإلنسان )

تاريخ ـــب ادرــــــــــ( الص7970م )ـــبالقرار رق (144ة )ــــــالل دورته العاديـــاملستوى الوزاري خ

ة صيغالبة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان" ـــروع الالئحــعلى "مش 13/9/2015

كن االطالع على النص الكامل لالئحة الداخلية للجنة العربية يم) املعمول بها حاليااملعدلة 

 .(إدارة حقوق اإلنسان – الدائمة لحقوق اإلنسان على املوقع الرسمي لجامعة الدول العربية
 

على وآلية عرض التوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان دورات رابعا:  •

 جامعةالمجلس 
 

 ية الدائمة لحقوق اإلنساندورات اللجنة العرب: 1-رابعا ❖
 

عقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان أول دورة لها بعد إنشائها في شهر مارس من      

انعقدت اجتماعاتها بشكل سنوي إلى حدود االجتماع الثامن املنعقد مطلع  ثم، 1969عام 

لعد املعمول به إلى جديد لدورات اللجنة، وهو ا وترقيم ابتدأ عد 1979. وفي عام 1977عام 

  .سطراأل  هتاريخ كتابة هذ
 

وفيما يلي جدول بتواريخ انعقاد الدورات العادية واالستثنائية للجنة العربية الدائمة    

 .(1986لحقوق اإلنسان منذ عام )
 

 مكان النعقاد التاريخ الدورة

 تونس 17/1/1986-6 السادسة

 تونس 8/10/1988-3 السابعة

 تونس 22/7/1990-16 الثامنة

 القاهرة 9/1/1992-6 التاسعة

 القاهرة 29/7/1992-26 العاشرة

 القاهرة 14/1/1993-10 الحادية عشرة
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 القاهرة 28/11/1995-26 الثانية عشرة

 القاهرة 5/3/1996-3 الثالثة عشرة

 القاهرة 24/2/1998-23 الرابعة عشرة

 الخامسة عشرة

)دورة انتفاضة 

 األقص ى(

 القاهرة 22-25/1/2001

 القاهرة 10/1/2002-9 السادسة عشرة

 القاهرة 23/1/2003-19 السابعة عشرة

 القاهرة 26/6/2003-18 الدورة الستثنائية

 القاهرة 18/2/2004-16 الثامنة عشرة

 القاهرة 9/2/2005-7 التاسعة عشرة

 القاهرة 25/1/2006-23 العشرون

 القاهرة 8/6/2006-6 الواحدة والعشرون

 القاهرة 25/1/2007-22 الثانية والعشرون

 القاهرة 21/6/2007-18 الثالثة والعشرون

 القاهرة 31/10/2007-28 الستثنائية

 القاهرة 31/1/2008-28 الرابعة والعشرون

 القاهرة 27/3/2008 الدورة غير العادية

 القاهرة 26/6/2008-23 الخامسة والعشرون

 السادسة والعشرون

 )دورة غزة(

 القاهرة 26-29/1/2009

 القاهرة 2/7/2009-29/6 السابعة والعشرون

 القاهرة 30/1/2010-26 الثامنة والعشرون

 القاهرة 24/6/2010-20 التاسعة والعشرون

 القاهرة 27/1/2011-23 الثالثون 

 القاهرة 30/6/2011-26 الواحدة والثالثون 

 القاهرة 2/2/2012-29/1 الثانية والثالثون 
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 القاهرة 14/6/2012-10 الثة والثالثون الث

 القاهرة 27/6/2013-23 الرابعة والثالثون 

 القاهرة 6/2/2014-2 الخامسة والثالثون 

 القاهرة 19/6/2014-15 السادسة والثالثون 

 القاهرة 19/2/2015-15 السابعة والثالثون 

 القاهرة 11/6/2015-7 الثامنة والثالثون 

 القاهرة 18/2/2016-14 التاسعة والثالثون 

 القاهرة 21/7/2016-17 األربعون 

 القاهرة 23/2/2017-19 الواحدة واألربعون 

 القاهرة 27/7/2017-24 الثانية واألربعون 

 القاهرة 30/1/2018-28 الثالثة واألربعون 

 القاهرة 19/7/2018-17 الرابعة واألربعون 

 القاهرة 21/2/2019-19 الخامسة واألربعون 

 القاهرة  1/8/2019 - 30/7 واألربعون  السادسة

 القاهرة 11-2020/2/13 السابعة واألربعون 
 

 

 آلية عرض التوصيات على مجلس الجامعة: 2-رابعا ❖
\ 

للجنة العربية  واالستثنائيةيتم حاليا عرض التوصيات الصادرة عن الدورات العادية 

 قة عن مجلس جامعة الدول العربيةالدائمة لحقوق اإلنسان على لجنة الشؤون القانونية املنبث

، على لجنة الشؤون السياسية عرضها في وقت سابق ان يتمبعد أن ك ، على املستوى الوزاري 

باملوافقة على التوصيات أو بأخذ العلم  عادة تمهيدا إلصدار قرار مجلس الجامعة الذي يكون 

 بها.
 

أخذ علما بالتوصيات ذا، ويالحظ أن مجلس الجامعة على املستوى الوزاري يوافق/يه

عن اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان بإصدار قرار واحد يرفق به تقرير وتوصيات دورة  الصادرة

اللجنة الدائمة العادية أو االستثنائية املعروضة على السادة الوزراء، ما عدى التوصيات 

كل بند من  ل حو ( حيث كان يصدر قرار منفصل 17( إلى )14الصادرة عن الدورات العادية من )

 البنود.
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 رؤساء اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانخامسا:    •
 

 رؤساء املعينون من قبل مجلس جامعة الدول العربية ال: 1-خامسا ❖
 

أول رئيس )جمهورية مصر العربية(،  السيد السفير/محمد فريد عبد القادر ✓

رشح للجمهورية تقديمه حينئذ كموتم  ،للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

( الصادر عن الدورة 2488رقم ) قرارالب ملدة سنتين ، وتعيينهالعربية املتحدة

قد ، و 26/3/1969تاريخ بجلس الجامعة على املستوى الوزاري مل (51العادية )

( الصادر عن الدورة 2416لسنتين إضافيتين بالقرار رقم ) سيادتهتم التجديد ل

 .24/3/1971املستوى الوزاري بتاريخ  ( ملجلس الجامعة على55العادية )

ملدة سنتين  سيادته )جمهورية العراق( تم تعيين الدكتور/محمد نوري كاظم ✓

( الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على املستوى 2968بالقرار رقم )

، وتم التجديد لسيادته لسنتين إضافيتين بالقرار 13/9/1972الوزاري بتاريخ 

( ملجلس الجامعة على املستوى 62عن الدورة العادية )( الصادر 3183رقم )

  .4/9/1974الوزاري بتاريخ 

( 3477ملدة سنتين بالقرار رقم ) سيادته تم تعيين السيد/حميد سعيد خضير ✓

( ملجلس جامعة الدول العربية على املستوى 66) العادية الصادر عن الدورة

 .9/9/1976الوزاري بتاريخ 

 )جمهورية العراق( تم تعيين رياض محمود ساميالسيد السفير الدكتور/ ✓

( الصادر عن مجلس جامعة الدول 3862ملدة سنتين بالقرار رقم ) سيادته

 .19/9/1979( بتاريخ 72) العادية العربية على املستوى الوزاري في دورته

ملدة سنتين بالقرار رقم  سيادته تم تعيين السيد السفير/محمد عصام النائب ✓

عن مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري في  ( الصادر4105)

 .9/9/1981( بتاريخ 76دورته )

 )الجمهورية التونسية( تم تعيين سيد الدكتور/عبد الوهاب بوحديبةال ✓

( الصادر 4316بالقرار رقم ) 14/9/1983ملدة سنتين اعتبارا من تاريخ  سيادته

  .ملستوى الوزاري ( ملجلس الجامعة على ا80عن الدورة العادية )
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ملدة  سيادته تم تعيين)اململكة املغربية(  السيد الدكتور/إدريس الضحاك ✓

( الصادر عن الدورة 4516بالقرار رقم ) 14/9/1985سنتين اعتبارا من تاريخ 

 .( ملجلس الجامعة على املستوى الوزاري 84العادية )

عتبارا من تاريخ ملدة سنتين ا سيادته تم تعيين العثماني على/األستاذ السيد ✓

( ملجلس 88( الصادر عن الدورة العادية )4744بالقرار رقم ) 22/9/1987

 .الجامعة على املستوى الوزاري 

 تم تعيين )جمهورية مصر العربية( سعادة السفير/الشافعي عبد الحميد ✓

( الصادر 4961بالقرار رقم ) 13/9/1989ملدة سنتين اعتبارا من تاريخ  سيادته

وأعيد تعيين  ،( ملجلس الجامعة على املستوى الوزاري 92عادية )عن الدورة ال

( الصادر 5200بالقرار رقم ) 29/4/1992سيادته ملدة سنتين اعتبارا من تاريخ 

تم التجديد له و ، ( ملجلس الجامعة على املستوى الوزاري 97عن الدورة العادية )

( الصادر 5395)بالقرار رقم  27/3/1994لسنتين إضافيتين ابتداء من تاريخ 

  ( ملجلس الجامعة على املستوى الوزاري.10عن الدورة العادية )

)املندوب الدائم للمملكة العربية  سعادة السفير/فؤاد صادق مفتي  ✓

الدورة العادية الرابعة  سأحيث تر  السعودية لدى جامعة الدول العربية(

ا تعذر مشاركة بعد أن أفادت املندوبية الدائمة لليبي (24/2/1998-23) عشرة

الدكتور/ساس ي سالم  املعين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 .الحاج لظرف صحي

رئيسا  سيادته )دولة الكويت( تم تعيين السيد املستشار/عبد هللا العيس ى ✓

للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ملدة سنتين اعتبارا من تاريخ 

( ملجلس 109الصادر عن الدورة العادية ) (5768بالقرار رقم ) 27/3/1998

 .الجامعة على املستوى الوزاري 

ابتداء من  سيادته تم تعيين)اململكة املغربية(  الدكتور/خالد الناصري السيد  ✓

خالل للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان املنعقدة  الخامسة عشر ةالدور 

الواحدة والعشرين دورة واستمر سيادته إلى غاية ال 25/1/2001-22 الفترة من

 (8/6/2006-6للجنة )

 تم تعيين)اململكة العربية السعودية(  الدكتور/إبراهيم بن عبد العزيز الشدي ✓

( الصادر عن 6706رقم ) ملدة سنتين بموجب قرار مجلس الجامعة سيادته
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، وتم التجديد لسيادته لسنتين 6/9/2006( بتاريخ 126الدورة العادية )

( 130( الصادر عن الدورة العادية )6981الجامعة رقم ) بموجب قرار مجلس

لسنتين إضافيتين بموجب قرار مجلس كما تم التجديد له ، 8/9/2008بتاريخ 

( 134( الصادر عن الدورة العادية )7275الجامعة على املستوى الوزاري رقم )

 . 26/9/2010بتاريخ 

دته ملدة سنتين )دولة قطر( تم تعيين سيا الدكتور/علي بن صميخ املري  ✓

( ملجلس جامعة 138) العادية ( الصادر عن الدورة7556بموجب القرار رقم )

 .5/9/2012الدول العربية على املستوى الوزاري بتاريخ 

تم تعيين سيادته ملدة  )سلطنة عمان( الدكتور/ محمد سليمان الراشدي ✓

ملجلس  (142( الصادر عن الدورة العادية )7836) سنتين بموجب القرار رقم

 .7/9/2014بتاريخ  جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 

تم تعيين سيادته بموجب )اململكة األردنية الهاشمية(  أمجد شموط/الدكتور  ✓

( ملجلس جامعة الدول 146) العادية ( الصادر عن الدورة8090القرار رقم )

 .8/9/2016بتاريخ  العربية على املستوى الوزاري 

تم تعيين سيادته بموجب )دولة الكويت(  مة سليمان الذويخاألستاذ/أسا ✓

( ملجلس جامعة الدول 150( الصادر عن الدورة العادية )8324القرار رقم )

 .11/9/2018العربية على املستوى الوزاري بتاريخ 
 

رؤساء اللجان الفرعية وفرق العمل املنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة : 2 -خامسا   ❖

 سانلحقوق اإلن
 

اجتماع  )الجمهورية التونسية( منية عمار الفقيالقاضية/السيدة ترأست  ✓

لجنة الخبراء القانونيين العرب املنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

، في حين ترأس 20/4/2006-17 من اإلنسان واملنعقدة خالل الفترة

 .5/6/2006-4الدكتور/خالد الناصري االجتماع التكميلي خالل يومي 
 

)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  مروك نصر الدينالدكتور/ترأس  ✓

-28املنعقدة خالل الفترة من  للجنة الدائمة الشعبية( الدورة االستثنائية

31/10/2007. 
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اجتماعات  )الجمهورية التونسية( منية عمار الفقيالقاضية/ترأست السيدة  ✓

ئمة لحقوق اإلنسان خالل دورات اللجنة الفرعية التابعة للجنة العربية الدا

الدكتور/علي بن صميخ اللجنة الفرعية من األولى إلى الخامسة، في حين ترأس 

 الدورات من السادسة إلى الثانية عشرة.    )دولة قطر( املري 

فريق الخبراء ( دولة الكويت) سعد هالل الحربيالدكتور/السيد ترأس  ✓

وفريق للتربية على حقوق اإلنسان  الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية

 .(2014-2009املكلف بمتابعة تنفيذها وتقييمها )الخبراء الحكوميين العرب 
 

املنبثقة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق  خبراءاللجان الفرعية وفرق السادسا:  •

 اإلنسان
 

 اللجان الفرعية: 1 -سادسا  ❖
 

تأخذ في  لعاملية حقوق اإلنساناللجنة الفرعية املعنية بوضع مشروع "معايير  ✓

العتبار الختالفات الدينية والثقافية والجتماعية لكافة شعوب العالم، وأثر ذلك في 

على هامش برئاسة الجمهورية التونسية وقد تشكلت هذه اللجنة  التشريعات العربية"

 (.13) العادية الدورةأعمال 
 

 ة لحقوق اإلنساناللجنة الفرعية التابعة للجنة العربية الدائم ✓
 

، 21/1/2008-19( اجتماعا كان أولها خالل الفترة من 12عقدت اللجنة الفرعية )       

عشر  ى. ودرست اللجنة على مدى دوراتها االثن14/4/2011-10وآخرها خالل الفترة من 

"وضع تصور لزيادة فاعلية بند االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق  جملة مواضيع أبرزها

"االتفاقيات و في األراض ي العربية املحتلة" و"تحديث ميثاق جامعة الدول العربية"اإلنسان 

العربية البينية ذات العالقة بحقوق اإلنسان" و"الترويج للميثاق العربي لحقوق اإلنسان" 

و"متابعة إقرار الخطة االستراتيجية العربية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان" و"دراسة 

الحكومية العربية للحصول على صفة مراقب في اللجنة العربية طلبات املنظمات غير 

الدائمة لحقوق اإلنسان" و"الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان". وقد تمخض 

عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة الفرعية توصيات تم رفعها إلى اللجنة العربية 

 بها.واالستئناس الدائمة لحقوق اإلنسان ألخذ العلم 
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 خبراءفرق ال: 2-سادسا ❖
 

فريق الخبراء الحكوميين العرب املكلف بوضع الخطة العربية للتربية على حقوق  ✓

 (2014 -2009اإلنسان )
 

 27إلى  23، ومن 2007سبتمبر  16إلى  12من  وذلك ( اجتماعات3) الخبراء عقد فريق    

الخطة العربية "بإعداد  . وقد قام فريق الخبراء2008يناير  27إلى  22، ومن 2007أكتوبر 

" والتي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية (2014 -2009للتربية على حقوق اإلنسان )

 .30/3/2008( املنعقدة في دمشق بتاريخ 20على مستوى القمة في دورته )
 

فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق  ✓

 (، واملكلف بمتابعة تنفيذها وتقييمها2014 -2009اإلنسان )
 

 2008يونيو  22إلى  18( اجتماعات، كان أولها خالل الفترة من 8) الخبراء عقد فريق   

، فضال عن اجتماع استثنائي خالل الفترة 2013ديسمبر  19إلى  15وآخرها خالل الفترة من 

ترشادي للتربية على حقوق وقد قام فريق الخبراء بإعداد "الدليل االس .10/4/2014-6من 

 اإلنسان".
 

 إدارة حقوق اإلنسان  -األمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان سابعا:  •
 

 مراحل تطور ملف حقوق اإلنسان في األمانة العامة لجامعة الدول العربية: 1-سابعا ❖
 

بتاريخ  (2565)قم على املستوى الوزاري القرار ر  الدول العربية صدر عن مجلس جامعة   

باألمانة العامة  السياسية باإلدارة حقوق اإلنسان قسم والذي وافق على إنشاء 13/9/1969

( 2804جامعة على املستوى الوزاري رقم )س اللكما تضمن قرار مج لجامعة الدول العربية،

س الدعوة إلى سرعة تنفيذ قرار مجل 15/9/1971( بتاريخ 56الصادر عن الدورة العادية )

  (. 2565) رقم الجامعة
 

-16) للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان (8)وبناء على توصية صادرة عن الدورة ، اهذ  

في إطار األمانة  "مركز عربي لحقوق اإلنسان"والقاضية بالنظر في إنشاء  (22/7/1990

نشاء هذا وتكليف األمانة العامة بعرض تصوراتها حول إ ،العامة لجامعة الدول العربية

املركز على الدول األعضاء ملوافاتها بمالحظاتها وآرائها، وبعد دراسة للجوانب املوضوعية 

لجامعة الدول ومراعاة ملبدأ ترشيد اإلنفاق، قرر األمين العام األسبق  ،واملالية للموضوع

إنشاء إدارة خاصة تعنى بشؤون حقوق  1993عام  الدكتور/عصمت عبد املجيدالعربية 
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بمثابة األمانة الفنية للجنة ، وتكون ضمن هيكل اإلدارة العامة للشؤون القانونية اناإلنس

، انتقلت السيد/عمرو موس ى. وفي عهد األمين العام األسبق العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

 . إلى قطاع الشؤون االجتماعية حقوق اإلنسان تبعية إدارة

عادل محمد البياتي إلى تاريخه كل من الدكتور/وقد تعاقب على رأس إدارة حقوق اإلنسان    

وزير و  لهام الشجنيإ/وزير مفوضو  غالبمحمود راشد )أول مدير لإلدارة( واملستشار/

 منير الفاس ي./مفوض
 

 إدارة حقوق اإلنسانمهام : 2-سابعا ❖
 

قسم األمانة الفنية "ما: هيتألف الهيكل التنظيمي إلدارة حقوق اإلنسان من قسمين     

قسم التعاون اإلقليمي والدولي والقضايا "و "العربية الدائمة لحقوق اإلنسان للجنة

 . "الناشئة
 

اإلعداد للدورات العادية واالستثنائية للجنة العربية الدائمة  حقوق اإلنسان وتتولى إدارة   

 لحقوق اإلنسان واللجان الفرعية وفرق العمل املنبثقة عنها. كما تقوم اإلدارة بالتنسيق مع

أمانة لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

 ، ال سيما في مجال بناء القدراتوق اإلنسان للبرملان العربي سعيا نحو توحيد الجهودوحق

إعداد دراسات تهم لدورات تدريبية وورش عمل، فضال عن تنظيم املشترك من خالل ال

 اإلنسان.تعزيز وحماية حقوق 
 

املنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية واملؤسسات الوطنية لحقوق ثامنا:  •

اإلنسان واملنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، 

اقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانعلى  حاصلةال  صفة مر
 

اقب في اللجنة الضوابط وا: 1 -ثامنا ❖ ملعايير واإلجراءات الخاصة بمنح صفة مر

العربية الدائمة لحقوق اإلنسان للمنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية 

 واملنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان
 

مانة العامة إلى اإلسراع بوضع األ ( 8دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها )   

( بتاريخ 4910املعايير والضوابط التي يتم بمقتضاها تنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم )

وجبها تدعى املنظمات غير الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان للمشاركة في موالتي ب 30/3/1989

إلى أن أوصت  بصفة مراقب. وعرفت هذه الضوابط عدة تعديالت، الدائمة أشغال اللجنة

بانتظار ما سوف يصدر عن مجلس جامعة الدول العربية على ( 37اللجنة الدائمة في دورتها )
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من قرار بشأن ضوابط ومعايير مشاركة منظمات املجتمع املدني بصفة املستوى الوزاري 

 ."البعد الشعبي"مراقب في آليات وأجهزة الجامعة العربية ضمن محاور 
 

على الحاصلة لعربية غير الحكومية الوطنية أو القومية املنظمات ا: 2-ثامنا ❖

اقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان  صفة مر
 

منظمة مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان أو ( 19) ،2020وإلى حدود منتصف عام  ،تحظى            

العربية الدائمة  حكومية وطنية أو قومية بصفة مراقب في اجتماعات اللجنةغير عربية 

 لحقوق اإلنسان وهي على النحو التالي:
 

 الهاشميةاململكة األردنية  •
 

 جمعية مركز الجسر العربي لتنمية حقوق اإلنسان ✓
 

 الجمهورية التونسية •
 

 املعهد العربي لحقوق اإلنسان ✓
 

 اململكة العربية السعودية •
 

 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان ✓

 جمهورية السودان •
 

  الوطنية ملدربي حقوق اإلنسان "نور"املنظمة  ✓

 املجموعة الوطنية لحقوق اإلنسان                ✓
 

 جمهورية العراق •
 

 منظمة كوفان لحقوق اإلنسان والديمقراطية ✓
 

 سلطنة عمان •
 

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ✓
 

 دولة فلسطين •
 

   مركز إعالم حقوق اإلنسان " شمس"  ✓

    ذيبمركز العالج وتأهيل ضحايا التع ✓

 مركز القدس للمساعدات القانونية ✓
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 دولة قطر •
 

 اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ✓
  

 الجمهورية اللبنانية •
 

 الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان ✓
 

  جمهورية مصر العربية •
   

 جمعية أنصار حقوق اإلنسان                     ✓

  آسيوية لحقوق اإلنسان-فرو آ-الجمعية األورو ✓

            عربية لحقوق اإلنساناملنظمة ال ✓

  سيوى لحقوق اإلنسان  آ-فرو ل اتحاد املحامين ا ✓
 

 اململكة املغربية •
 

 املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان                      ✓

   املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ✓
 

 الجمهورية اليمنية •
 

  مركز املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان ✓
 

 مال دورات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانبنود جدول أعتاسعا:  •
 

 البنود الدائمة: 1-تاسعا ❖
 

 البنود ذات الصلة باملمارسات اإلسرائيلية في األراض ي العربية املحتلةأ: -1-تاسعا 
 

 املمارسات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في األراض ي املحتلة ✓
 

( نظرا للتصعيد الخطير للسياسة 7أعمال الدورة ) أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول     

 ،القمعية الصهيونية للحد من انتفاضة الشعب الفلسطيني وتطوراتها في فلسطين املحتلة

حيث دعت اللجنة الدائمة في التوصيات الصادرة عن الدورة للعمل من أجل تشكيل محكمة 

مرموقين تتولى النظر في شعبية عاملية مكونة من شخصيات دولية بارزة ورجال قانون 

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراض ي املحتلة وفضح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل 

 .في حق اإلنسان الفلسطيني
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 أوضاع حقوق اإلنسان في األراض ي العربية املحتلة ✓
 

رئيس وفد دولة  (، حيث أكد17أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )    

لم تستطع األمم املتحدة أن  ،فلسطين أنه رغم املشاهد اليومية التي أرعبت الضمير اإلنساني

تقدم صورة واضحة عن املجازر التي ارتكبت وترتكب ضد القيادة والشعب الفلسطيني، 

 توصيات الصادرة عن الدورة على قيام األمانة العامة لجامعةالوأكدت اللجنة الدائمة في 

الدول العربية ومن خالل بعثاتها بالخارج بتكثيف النشاط اإلعالمي والسياس ي لفضح حجم 

، كما دعت االتحاد االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة واملستمرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني

األوروبي إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة تجاه إسرائيل استنادا للمادة الثانية من اتفاقية 

 .ألوروبية اإلسرائيلية، والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق اإلنسانالشراكة ا
 

 االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراض ي العربية املحتلة ✓
 

( وأصبح بندا ثابتا يتم 11أدرج هذا البند بالعنوان املبين ألول مرة في جدول أعمال الدورة )

(، بل وكان محور دورة غير عادية للجنة 18)بذات العنوان منذ الدورة دائم طرحه بشكل 

. 27/3/2008بتاريخ  بالقاهرة الدائمة عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية

أوصت بقيام األمانة العامة بتوجيه خطابات  ( للجنة الدائمة43وتجدر اإلشارة إلى أن الدورة )

مم املتحدة )مقررين خاصين، لجان إلى عدد من الجهات في مجلس حقوق اإلنسان التابع لأل 

متخصصة( وإلى املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفضح مختلف أوجه االنتهاكات 

      .اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراض ي العربية املحتلة
 

 انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان والبيئة في األراض ي العربية املحتلة  ✓

جدول بالعنوان املبين واملتضمن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق "البيئة" في أدرج هذا البند     

    .( بناء على مقترح مقدم من الجمهورية التونسية15أعمال الدورة )
 

األسرى واملعتقلون العرب في السجون اإلسرائيلية، جثامين الشهداء الفلسطينيين  ✓

 في مقابر األرقاموالعرب املحتجزين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
 

(، وأصبح بندا 30تم إدراج هذا البند في جدول أعمال اللجنة الدائمة ابتداء من الدورة )       

( للجنة الدائمة أوصت بقيام 43ثابتا يتم طرحه بشكل دائم. وتجدر اإلشارة إلى أن الدورة )

ان التابع لألمم األمانة العامة بتوجيه خطابات إلى عدد من الجهات في مجلس حقوق اإلنس
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املتحدة )مقررين خاصين، لجان متخصصة( لفضح املمارسات الالإنسانية بحق األسرى 

واملعتقلين العرب في السجون اإلسرائيلية، وأيضا تعنت إسرائيل ورفضها تسليم جثامين 

  .الشهداء الفلسطينيين والعرب املحتجزين لديها
 

ثار الهجرة اليهودية إلى األراض ي العربية االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وآ   ✓

 املحتلة
 

( للجنة الدائمة من 10( و)9( و)8أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورات )     

أجل لفت انتباه املجتمع الدولي لخطورة الهجرة اليهودية إلى األراض ي العربية املحتلة وانتهاكها 

وق اإلنسان وغيرها من القرارات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق ملبادئ اإلعالن العاملي لحق

والدعوة لدراسة آثار املخططات اإلسرائيلية  ،اإلنسان، وخطورتها على األمن القومي العربي

 االستيطانية في األراض ي العربية املحتلة. 
 

 انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في القدس الشريف ✓

( للجنة الدائمة من أجل طرح 14بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة ) أدرج هذا البند      

موضوع القدس الشريف وانتهاك حقوق مواطنيها العرب في كل املحافل الدولية واإلقليمية 

( 15وتجدر اإلشارة إلى أن الدورة ) .وفضح انتهاكات إسرائيل وإدانتها والعمل على وقفها فورا

 .وان "دورة انتفاضة األقص ى"للجنة الدائمة حملت عن
 

صياغة موقف عربي موحد لدعم اللجنة الدولية للتحقيق في املمارسات اإلسرائيلية  ✓

 في األراض ي العربية املحتلة

( بناء على مقترح مقدم من 15أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )      

واقف العربية بشأن املمارسات اإلسرائيلية في تعزيز تنسيق املأجل جمهورية مصر العربية من 

 األراض ي العربية املحتلة.
 

 دعم املرأة الفلسطينية األسيرة ✓
 

( حيث تضمنت التوصيات الصادرة 19أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

شأن الوضع املزري ب عن الدورة في إطار هذا البند دعوة األمانة العامة إلى توجيه رسالة عاجلة

لجنة وضع املرأة باألمم املتحدة، ومنظمات حقوق كل من إلى للمرأة الفلسطينية األسيرة 

واملقرر  ،(Ms. Louise Arbourواملفوضة السامية لحقوق اإلنسان ) ،اإلنسان العربية والدولية

  .الخاص للجنة حقوق اإلنسان املعني بالعنف ضد املرأة، أسبابه، نتائجه
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ف األمانة العامة باالستمرار في رصد مواقف الدول في مجلس حقوق اإلنسان تكلي ✓

التابع لألمم املتحدة إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراض ي العربية 

  املحتلة
 

 ( للجنة الدائمة سعيا نحو تعزيز23أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )   

التحرك تعزيز فاعلية و  املوقف العربي تنسيقفي  مانة العامة لجامعة الدول العربيةدور األ 

العربي في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق 

 .في األراض ي العربية املحتلة اإلنسان
 

 في جنوب لبنان بيان االتحاد النسائي العربي العام للتضامن مع الشعب اللبناني ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث أصدرت اللجنة 9أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

بيانا صحفيا يشيد بدور املرأة العربية في املسيرة الحضارية في الوطن العربي ودور املرأة في 

 االنتفاضة الفلسطينية واملقاومة اللبنانية.
 

ت الفعالة للتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في إعداد "الئحة اإلجراءا ✓

 األراض ي العربية املحتلة" وفق األسس التي أقرها مجلس الجامعة
  

( للجنة الدائمة، وقد تم تاجيل 27أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

  .النظر في املوضوع إلى حين صياغة املقترح النهائي
 

 البنود ذات الصلة بامليثاق العربي لحقوق اإلنسانب: -1-عاتاس
 

 )املشروع، التحديث، متابعة التقارير والتصديقات( امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ✓
 

مليثاق العربي ا( على األهمية القصوى التي يمثلها مشروع 6أكدت اللجنة الدائمة في دورتها )

أوصت اللجنة الدائمة باملوافقة  (11وفي دورتها ) .وأوصت بطرحه للمناقشة ،لحقوق اإلنسان

على "مشروع امليثاق العربي لحقوق اإلنسان" معتبرة أنه جاء منسجما واملبادئ الواردة في 

)الصادر عن وزراء خارجية الدول األعضاء  "إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم"

التصديقات عدد استكمال  عدمأمام و . (5/8/1990في منظمة املؤتمر اإلسالمي بتاريخ 

حيز النفاذ، قدمت الجمهورية اليمنية مقترحا بإدراج موضوع "امليثاق  الالزمة لدخول امليثاق

العربي لحقوق اإلنسان وما اتخذ بشأنه من إجراءات للخروج به إلى حيز التنفيذ" في جدول 

امليثاق العربي لحقوق  ( للجنة الدائمة، تال ذلك إدارج بند "تحديث15أعمال الدورة )

( للجنة الدائمة والتي دعت إلى عقد اجتماع خالل شهر 17اإلنسان" في جدول أعمال الدورة )
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حيث تم إعداد  ،يخصص لدراسة تحديث امليثاق العربي لحقوق اإلنسان 2003يونيو 

وافق عليه مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته املنعقدة بتونس عام مشروع جديد 

( أن يصبح "امليثاق العربي لحقوق 22(. هذا، وقد قررت اللجنة الدائمة في دورتها )2004)

  اإلنسان" بندا دائما في جدول أعمال اللجنة.
 

 مارس/آذار من كل سنة( 16) إحياء اليوم العربي لحقوق اإلنسان ✓
 

مارس/آذار من كل عام يوما  16اعتبار يوم ( 26أوصت اللجنة الدائمة في دورتها العادية )               

عربيا لحقوق اإلنسان، وهو اليوم الذي دخل فيه امليثاق العربي لحقوق اإلنسان إلى حيز 

( للجنة الدائمة 27في جدول أعمال الدورة ) أعاله أدرج البند بالعنوان املبينالنفاذ. وقد 

 بندا قارا في جدول أعمال دورات اللجنة الدائمة. صبحوأ
 

 د أخرى بنو : 2-تاسعا ❖
 

 البنود ذات الطابع السياس ي واألمني :أ-2-تاسعا
 

تضمين ميثاق جامعة الدول العربية نصوصا  -تعديل ميثاق جامعة الدول العربية  ✓

 تكفل حقوق اإلنسان في إطار جامعة الدول العربية
 

درج موضوع تضمين ميثاق جامعة الدول العربية أناء على مقترح مقدم من دولة الكويت، ب  

( 15في جدول أعمال الدورة ) وصا تكفل حقوق اإلنسان في إطار جامعة الدول العربيةنص

أهمية على لجنة الدائمة الكدت التوصيات الصادرة عن أ(، 20في دورتها )و .للجنة الدائمة

وصدر عن  تضمين ميثاق جامعة الدول العربية الدعوة إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

( بتاريخ 130( د.ع )6979ربية على املستوى الوزاري القرار رقم )مجلس جامعة الدول الع

بشأن تضمين ميثاق جامعة الدول العربية عبارة "تعزيز وتطوير وحماية حقوق  8/9/2008

هذا  ( األمانة العامة إلى متابعة تنفيذ28اإلنسان"، ودعت اللجنة الدائمة خالل دورتها )

بشأن  16/9/2010( بتاريخ 7274جلس الجامعة رقم ). وتجدر اإلشارة إلى أن قرار مالقرار

تضمن ميثاق جامعة الدول العربية عبارة "تعزيز وتطوير وحماية حقوق اإلنسان" نص على 

"تأجيل النظر في هذا املوضوع لحين االنتهاء من دراسة مقترحات تطوير منظومة العمل 

 العربي املشترك".
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رفعها إلى مجلس الجامعة على مستوى  املوضوعات التي ترغب الدول األعضاء ✓

 القمة
 

( للجنة الدائمة، حيث اقترحت 21ج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )أدر 

الجمهورية التونسية رفع موضوع "وضع خطة عمل عربية للتربية على مبادئ حقوق اإلنسان 

  ملجلس الجامعة على مستوى القمة. "2013-2008للفترة من 
 

 عدم استخدام حقوق اإلنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول  ✓

( للجنة الدائمة، وذلك بناء على 15أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )          

 مقترح مقدم من دولة قطر.
 

هديدا لألمن رفض التهديدات بالعدوان املسلح على أي من الدول العربية واعتبارها ت ✓

 القومي العربي
 

( للجنة الدائمة، حيث تضمنت 17درج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )أ  

التوصيات الصادرة عن الدورة ضمن هذا البند الطلب إلى األمين العام لجامعة الدول 

 العربية مواصلة جهوده 

هديدات على العراق ودرء العدوان عن السامية على الصعيدين اإلقليمي والدولي لوقف الت

 أية دولة عربية.
 

 حقوق اإلنسان وأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اليورانيوم املستنفذ ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث 17و16أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )       

استطالع آراء منظمة الصحة العاملية أوصت اللجنة بأن تقوم الهيئة العربية للطاقة الذرية ب

والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات غير الحكومية 

بخصوص استخدام اليورانيوم املستنفذ وآثارها الكارثية وذلك في إطار القواعد املتعلقة 

ائمة الدول العربية إلى بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. كما دعت اللجنة الد

تنسيق مواقفها إلدراج بند في جدول أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة يخص "الثار 

  .الصحية والبيئية الستخدام قذائف اليورانيوم املستنفذ"
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 حالة حقوق اإلنسان بالنسبة للجاليات العربية في الخارج ✓
 

( للجنة الدائمة، والتي جاء 16جدول أعمال الدورة ) أدرج هذا البند بالعنوان املبين في        

، حيث أوصت اللجنة الدائمة بإنشاء في نيويورك 2001سبتمبر  11انعقادها بعد أحداث 

موقع خاص بالجاليات العربية بالخارج ضمن موقع جامعة الدول العربية على شبكة 

معياتهم للتعرف على االنترنت يكون همزة وصل بين الجامعة وأعضاء هذه الجاليات وج

 أوضاعهم وتعزيز الروابط بينهم وبين أوطانهم األصلية وتعريفهم بحقوقهم.
 

 2000تقرير البرملان األوروبي عن حقوق اإلنسان لعام  ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث أوصت 16أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )          

 ،روبي إلى إعادة النظر في سياسة االنتقائية ومفهوم املشروطيةاللجنة بدعوة البرملان األو 

ومطالبته بالتزام املوضوعية والحياد واحترام مبدأ السيادة الوطنية في التعاطي مع قضايا 

 حقوق اإلنسان.
 

الخطوط االسترشادية لحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب الصادرة عن املجلس  ✓

 ألوروبيا
 

، ( للجنة الدائمة18و17د بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )أدرج هذا البن        

 وخلصت اللجنة إلى إحالته إلى الخبراء العرب املعنيين بقضايا اإلرهاب.
 

 -ميدانيا  -تشكيل لجنة تقص ي الحقائق لبيان مدى اكتساب اإلنسان العربي  ✓

 الثقافيةلحقوقه املدنية والسياسية، وكذلك االجتماعية واالقتصادية و 
 

( للجنة الدائمة بناء على مقترح 15أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )        

 مقدم من دولة الكويت.
  

مشروع اإلعالن العربي املتعلق بحق /اإلعالن العربي للمدافعين عن حقوق اإلنسان ✓

ية حقوق اإلنسان والحريات ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات املجتمع في تعزيز وحما

 األساسية
 

في جدول أعمال الدورة ألول مرة أدرج بند "اإلعالن العربي للمدافعين عن حقوق اإلنسان"          

، وبناء على (39( للجنة الدائمة بناء على مقترح مقدم من دولة فلسطين، وخالل الدورة )32)

وان البند ليصبح "مشروع اإلعالن تم تعديل عن مقترح مقدم من جمهورية مصر العربية،
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فراد والجماعات وهيئات املجتمع في تعزيز وحماية حقوق ألالعربي املتعلق بحق ومسؤولية ا

 .في إطار اللجنة الدائمة وال يزال املوضوع قيد الدراسة اإلنسان والحريات األساسية".
 

 مشروع الدليل االسترشادي العربي ملناهضة التعذيب ✓
 

( للجنة الدائمة بناء على 34هذا البند بالعنوان املبين ألول مرة في جدول أعمال الدورة )أدرج          

وتم تكليف األمانة العامة بإعداد مشروع وعرضه على  مقترح مقدم من دولة فلسطين،

 .اللجنة الدائمة فور االنتهاء منه
  

 تجريم ازدراء األديان كانتهاك لحق أساس ي من حقوق اإلنسان ✓
 

أدرج هذا البند بالعنوان املبين، وبناء على مقترح مقدم من جمهورية العراق، في جدول أعمال         

( 38الدورة )رأت اللجنة الدائمة في حيث (، 38و 37و 35و 34أربع دورات للجنة الدائمة )

، وأوصت "ازدراء األديان انتهاك لحق أساس ي من حقوق اإلنسان"تعديل عنوان البند ليصبح 

الستمرار التنسيق  التابع لألمم املتحدة املجموعة العربية في مجلس حقوق اإلنسانبدعوة 

مع مجموعة الدول اإلسالمية ومجموعة عدم االنحياز واملنظمات اإلقليمية والدولية 

 لحق أساس ي من حقوق 
ً
للتصدي لظاهرة ازدراء األديان، واعتبار ازدراء األديان انتهاكا

 اإلنسان.
 

 حقوق اإلنسان حمايةو اإلرهاب  ✓
 

حيث تم  للجنة الدائمة، (42و 39أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )        

"اإلرهاب  عمل حول موضوع لتنظيم ورشة( توجيه الشكر إلى األمانة العامة 42خالل الدورة )

ية الدائمة لحقوق ( للجنة العرب41وحماية حقوق اإلنسان" على هامش اجتماعات الدورة الـ)

  اإلنسان.
 

 جهود جمهورية السودان في مجال مكافحة العنف ضد املرأة خاصة في دارفور  ✓
 

أدرج هذا البند بالعنوان املبين، وبناء على مقترح مقدم من جمهورية السودان، في جدول          

مت بها ( للجنة الدائمة، حيث قامت اللجنة بتقدير الجهود التي قا23أعمال الدورة )

في مجال مكافحة العنف ضد املرأة عموما، وفي دارفور على وجه  جمهورية السودان

 . الخصوص
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 وضع حقوق اإلنسان في الجمهورية اليمنية ✓
 

أدرج هذا البند بالعنوان املبين، وبناء على مقترح مقدم من الجمهورية اليمنية، في جدول         

مة، حيث تضمنت التوصيات الصادرة عن اللجنة ( للجنة الدائ43و41أعمال الدورتين )

إدانة ممارسات املليشيات االنقالبية في استهداف املدنيين بالقتل الدائمة في هذا اإلطار 

واإلصابة واالعتقال واستخدامهم كدروع بشرية وتجنيد األطفال وحرمانهم من حقهم في 

)اإلنسانية والطبية( والدعوة إلى  التنمية الشاملة، وإدانة إعاقة إيصال املساعدات اإلغاثية

 وخاصة العمل على معالجة الجرحى واملصابين. ،استمرار تقديم املساعدات
 

انتهاكات حكومة العراق السابقة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي طيلة السنوات  ✓

 السابقة
 

عراق، في جدول أعمال أدرج هذا البند بالعنوان املبين، وبناء على مقترح مقدم من جمهورية ال        

( للجنة الدائمة، ومن بين ما أوصت به اللجنة ضمن هذا البند تقديم الدعم 18الدورة )

املادي للجهات العراقية املعنية بالكشف والحفاظ على املقابر الجماعية والتعرف على رفات 

 الضحايا فيها.
 

 انتهاكات حقوق اإلنسان في البوسنة والهرسك ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث أوصت 11البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة ) أدرج هذا        

اللجنة بتقديم كافة اإلعانات املمكنة ملساعدة شعب البوسنة والهرسك ملواجهة حرب اإلبادة 

مع ضمان وصول هذه املساعدات ملستحقيها  ،التي يتعرض لها على أيدي القوات الصربية

بتقديم التعويضات الكاملة عن الخسائر التي تكبدها املسلمون من  وإلزام الحكومة الصربية

 .العدوانية على شعب البوسنة والهرسك اجراء ممارساته
 

 البنود ذات الطابع القتصادي والتنموي ب: -2-تاسعا
 

 قضايا التنمية وحقوق اإلنسان ✓
 

الدائمة لدراسة التحديات ( للجنة 8و7أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )

التي تواجه اإلنسان العربي في املرحلة املعاصرة التي تستهدف حضارته وتراثه ومقومات حياته، 

وملا لها من انعكاسات خطيرة على قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألمة 

الذي يقتض ي أن يسوده حكم  العربية، هذه املشاكل التي يتطلب معالجتها توفير املناخ املناسب

سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية كي تتمكن املجتمعات العربية من 
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وقد دعت اللجنة الدائمة الدول األعضاء إلى املشاركة  تحقيق طموحاتها وتطلعاتها الحضارية.

ق أساس ي غير قابل للتصرف اإليجابية في الجهود الدولية الرامية إلى إقرار الحق في التنمية كح

من حقوق اإلنسان، وفقا لإلعالن املتعلق بالحق في التنمية الصادر عن الجمعية العامة لألمم 

 .4/12/1986بتاريخ  128/41املتحدة رقم 

 نالتنمية واملديونية وحقوق اإلنسا ✓
 

الديمقراطية  أدرج هذا البند بالعنوان املبين، وبناء على مقترح مقدم من الجمهورية الجزائرية

( وخلص إلى املوافقة على "مشروع اإلعالن العربي 10و9و8الشعبية، في جدول أعمال الدورات )

 بشأن التنمية واملديونية وحقوق اإلنسان" الذي أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.
 

 حق اإلنسان في التنمية ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث قامت اللجنة 41دورة )أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال ال

الدول األعضاء إلى تكثيف التعاون على املستويين اإلقليمي والدولي لنشر الوعي بالحق في بدعوة 

 التنمية، وتشجيع الجهات املعنية للوفاء بتعهداتها.
 

 الحق في املياه ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث أكدت 31و30أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )

املياه حق أساس ي من حقوق اإلنسان في الوطن العربي، وعلى أهمية املياه في  في اللجنة أن الحق

عملية التنمية واالستهالك البشري وضرورة الحصول على مياه نقية وآمنة وكافية، وعلى حاجة 

ة إلدارة املوارد املائية ضمن الدول العربية إلى بذل الجهود الالزمة إلعداد الخطط املتكامل

 .االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية بما يوفر ويضمن هذا الحق
 

، بشــــأن مــــا ورد فــــي التقريــــر بخصــــوص 2002تقريــــر التنميــــة اإلنســــانية العربيــــة لعــــام  ✓

الحقــــــوق السياســــــية واملدنيــــــة، ومصــــــادقة الــــــدول العربيــــــة علــــــى اتفاقيــــــات ومواثيــــــق حقــــــوق 

 اإلنسان
 

( للجنة الدائمة، حيث دعت اللجنة 17بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة ) أدرج هذا البند

الدول العربية إلى تنظيم ندوات متخصصة يشارك فيها خبراء عرب ملناقشة املواثيق الدولية 

 لحقوق اإلنسان.
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آثار الجزاءات االقتصادية والعقوبات الدولية على حالة حقوق اإلنسان في الوطن  ✓

 العربي
 

( للجنة الدائمة، حيث دعت اللجنة 14درج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )أ

ذريعة للتدخل واالنتقاص من السيادة الوطنية كإلى عدم استخدام عاملية حقوق اإلنسان 

للدول ورفض أسلوب التعسف واالنتقائية في تطبيق القرارات الدولية ملا يترتب عليها من انتهاك 

  ح لحقوق اإلنسان ومساس بمكتسبات الشعوب في هذا املجال.فاض

 استمرار العقوبات الدولية وآثارها على حقوق اإلنسان ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث أوصت اللجنة 16أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

ي ضوء مقاصد األمم املتحدة بدعوة املجتمع الدولي إلى إعادة النظر في نظام العقوبات الدولية ف

ثير أومبادئ القانون الدولي اإلنساني ومواثيق حقوق اإلنسان، ومراعاة محدوديتها في الزمن والت

 حتى ال تكون وسيلة لحرمان السكان من حقوقهم األساسية. 
 

 العقوبات االقتصادية وآثارها على حقوق اإلنسان ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث دعت اللجنة 17مال الدورة )أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أع

الدول العربية إلى مواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية على رفع العقوبات الدولية املفروضة 

 على السودان والعراق وليبيا.
 

 رها على التمتع بحقوق اإلنساناالعقوبات األحادية الجانب وأث ✓
 

أدرج هذا البند بالعنوان املبين، بناء على مقترح مقدم من جمهورية السودان، في جدول أعمال 

من الثار السلبية املترتبة على ( للجنة الدائمة، حيث عبرت اللجنة عن القلق 40و 38الدورتين )

م ودعت إلى رفعها فورا ودع ،استمرار العقوبات األحادية املفروضة على بعض الدول العربية

جهود الدول العربية واملنظمات اإلقليمية والدولية لرفع كافة العقوبات املفروضة والتي أثرت 

على أوضاع حقوق اإلنسان في تلك الدول، ودعم جهود املقرر الخاص األممي املعني باألثر السلبي 

تبني ومتابعة للتدابير القسرية االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنسان، ودعوة األمانة العامة إلى 

  .رفع كافة العقوبات األحادية املفروضة واتخاذ القرارات التي قد تساعد في رفعها دون تأخير
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التدابير القسرية االنفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق اإلنسان في  ✓

 جمهورية السودان
 

لسودان، في جدول أعمال أدرج هذا البند بالعنوان املبين، بناء على مقترح مقدم من جمهورية ا

ة باإلبقاء عليه في جدول األعمال باعتبار ( للجنة الدائمة، وأوصت اللجن43و 42و 41الدورات )

  أنه لم يكتمل رفع العقوبات االقتصادبة بشكل كامل على جمهورية السودان. 
 

 البنود ذات الطابع الجتماعيج: -2-تاسعا
 

 م أوضاع الالجئين في الدول العربيةمشروع االتفاقية العربية الخاصة بتنظي ✓
 

 25/9/1984( بتاريخ 82( الصادر عن الدورة العادية )4409تضمن قرار مجلس الجامعة رقم )

بشأن تقرير اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها الرابعة "تكليف األمانة العامة 

يم أوضاع الالجئين العرب تعرض على لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظ

اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورة قادمة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الجامعة"، 

( انقسمت اللجنة إلى ثالث آراء: رأي يذهب إلى أهلية اللجنة ملناقشة 6وخالل أعمال الدورة )

ألعضاء لدراسته وإبداء مالحظاتها املشروع مادة/مادة، ورأي يرى إحالة املشروع إلى الدول ا

بشأنه، ورأي يذهب إلى تشكيل لجنة فرعية لدراسة املشروع دراسة أولية وتبيان مدى انسجام 

هذا،  أحكامه مع املواثيق الدولية، وانتهت اللجنة إلى قبول الرأي القائل بتشكيل لجنة مصغرة.

مع عدم دخول االتفاقية حيز و  .1994وقد تم إعداد مشروع وافق عليه مجلس الجامعة عام 

حيث خلصت  ،(38و36و34على الدورات ) طرح املوضوع في إطار اللجنة الدائمة أعيد النفاذ،

 اللجنة إلى إحالة مشروع االتفاقية إلى مجلس ي وزراء العدل والداخلية للبث فيها.
 

قافية وضع معايير لعاملية حقوق اإلنسان تأخذ في االعتبار االختالفات الدينية والث ✓

 واالجتماعية لكافة شعوب العالم، وأثر ذلك في التشريعات العربية
 

( للجنة الدائمة حيث 14و13و12أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

خلصت أعمال اللجنة إلى املوافقة على "مشروع الخطوط االسترشادية في مجال وضع معايير 

ي االعتبار االختالفات الدينية والثقافية واالجتماعية لكافة لعاملية حقوق اإلنسان تأخذ ف

 شعوب العالم وأثر ذلك على التشريعات العربية".
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وذلك عن طريق استلهام التقاليد والقيم الثقافية  ،نشر الوعي بحقوق اإلنسان ✓

 والفلسفية والدينية
 

نة الدائمة بناء على مقترح مقدم ( للج15أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

 من دولة قطر.
 

وضع خطوط استرشادية عامة لتعليم وتدريس مادة حقوق اإلنسان في املراحل  ✓

 الدراسية املختلفة
 

( للجنة الدائمة بناء على مقترح مقدم 15أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

 من جمهورية مصر العربية.
 

 األمم املتحدة في مجال التربية على حقوق اإلنسان دعم عشرية ✓
 

( للجنة الدائمة بناء على مقترح مقدم 15أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

  من األمانة العامة.
 

مقترح الجمهورية التونسية للعرض /التربية على حقوق اإلنسان في الوطن العربي ✓

توى القمة املوضوع التالي: وضع خطة عمل عربية للتربية على على مجلس الجامعة على مس

 2013-2008مبادئ حقوق اإلنسان 
 

( للجنة الدائمة 22في جدول أعمال الدورة ) موضوع التربية على حقوق اإلنسان ألول مرةأدرج 

وخلص إلى وضع خطة عربية نموذجية للتربية  ،بناء على مقترح مقدم من الجمهورية التونسية

، وتشكيل فريق عمل من الخبراء الحكوميين 2014-2009مبادئ حقوق اإلنسان للفترة من  على

إعداد "الدليل املرجعي للتربية على حقوق والذي قام أيضا ب تابعة تنفيذها وتقييمهاملالعرب 

 اإلنسان".
 

 مقترح وضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ✓
 

( للجنة الدائمة بناء على مقترح مقدم 26جدول أعمال الدورة )أدرج هذا البند بالعنوان املبين في 

 ."خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان"من اململكة املغربية، وخلص إلى وضع 
 

مشروع مبادرة جامعة الدول العربية من أجل اعتماد إعالن عاملي للتضامن  ✓

 اإلنساني
 

( للجنة الدائمة وتم تأجيل النظر في 27ورة )أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الد

 .املشروع إلى حين اكتماله
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 مشروع تحديث ميثاق حقوق الطفل العربي بالتنسيق مع إدارة حقوق الطفل ✓
 

( للجنة الدائمة حيث خلصت 28و27أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )

 .فولة العربيةلجنة الطإلى اللجنة إلى إحالة املوضوع 
 

 وضع مشروع دليل تطبيق املعايير الدولية لحقوق املرأة في العالم العربي بالتنسيق ✓

 املرأة ةمع إدار 
 

( للجنة الدائمة، حيث خلصت 27أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

 اللجنة إلى تأجيل وضع الدليل.
 

 اإلقليمي والدولي البنود ذات الصلة بالتعاون د: -2-تاسعا
 

 التعاون الدولي ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث رأت اللجنة أن 27أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

يكون التعامل مع الهيئات اإلقليمية والدولية من خالل أطر العالقات والتعاون القائمة بين تلك 

 الهيئات وجامعة الدول العربية.
 

 املنظمات العربية واإلقليمية والدولية في مجال حقوق اإلنسانالتعاون مع  ✓
 

( للجنة الدائمة، وذلك في إطار 9و8و7أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورات )

ربط الصلة ودعم العالقات بين اللجنة الدائمة واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات االهتمام 

حرياته األساسية، وإقامة نوع من التعاون والتنسيق يسن جامعة املشترك بحقوق اإلنسان و 

 الدول العربية وتلك املنظمات في هذا املجال.
 

 تفعيل التعاون مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ✓
 

حيث رحبت ( للجنة الدائمة، 34و33أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )

العربية واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتعزيز  الدول  بين جامعة ائمالق اللجنة بالتعاون 

وتطوير نشاط الجامعة ولجنتها الدائمة لحقوق اإلنسان وبقية الليات اإلقليمية، كما وافقت 

اللجنة الدائمة على مقترح األمانة العامة بعقد مؤتمر إقليمي على مستوى الخبراء حول تعزيز 

 ماية حقوق اإلنسان بالتعاون مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان.الليات العربية لح
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 نشاء "مركز األمم املتحدة لحقوق اإلنسان لجنوب غرب آسيا واملنطقة العربية"إ ✓
 

أدرج هذا البند بالعنوان املبين، وبناء على طلب مقدم من دولة قطر، في جدول أعمال الدورتين 

، ودعت األمانة بالدوحة ت اللجنة بمبادرة إنشاء املركز( للجنة الدائمة، حيث رحب31و19)

 العامة والدول العربية للتعاون مع املركز. 
 

 لبنود ذات الصلة بالتنسيق العربياه: -2-تاسعا
 

التنسيق والتحضير ومتابعة األداء العربي في املحافل الدولية املعنية بحقوق  ✓

 اإلنسان
 

ء على مقترح مقدم من جمهورية مصر العربية، في جدول أدرج هذا البند بالعنوان املبين، بنا

( للجنة الدائمة، بغية تعزيز تنسيق مواقف الدول العربية على هامش 17و15أعمال الدورتين )

  أعمال املؤتمرات الدولية ذات الصلة بمحال حقوق اإلنسان.

حقوق اقتراح مشاريع وبرامج عمل الستثمار املناسبات الدولية والعربية لتعزيز  ✓

على صدور  20اإلنسان وحمايتها وخاصة منها، في القريب العاجل، بمناسبة مرور عاما 

 (1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل )نوفمبر 
 

( للجنة الدائمة، حيث قامت 28و27أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )

عضاء على االهتمام بكافة املناسبات الدولية اللجنة الدائمة بحث األمانة العامة والدول األ 

  .والوطنية لحقوق اإلنسان والتأكيد على أهمية إحياء املناسبات العربية مجال حقوق اإلنسان
 

إعداد تصور وخطة عمل لجدول أعمال املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان املقرر  ✓

 1993عقده في يونيو/حزيران 
 

( للجنة الدائمة، حيث تم 11و10في جدول أعمال الدورتين ) أدرج هذا البند بالعنوان املبين

اعتماد تصور وخطة عمل نهائية لجدول أعمال املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان املقرر عقده في 

، والتعبير عن االستعداد لتقييم نتائج املؤتمر وانعكاساته على العالم 1993يونيو/حزيران 

ول لحقوق اإلنسان" بمشاركة الدول العربية على مستوى العربي بتنظيم "املؤتمر العربي األ 

  .1993وزاري قبل نهاية 
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إعداد تصور وخطة عمل عربية لجدول أعمال املؤتمر العاملي ملحاربة االتجار بالبشر  ✓

 2007املقرر عقده في فيينا نوفمبر 
 

( للجنة الدائمة، حيث واالستثنائية23أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )

تمت املوافقة على مشروع التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول 

على أن يقدم للمنتدى كوثيقة  2008املبادرة العاملية ملحاربة االتجار بالبشر فيينا فبراير/شباط 

الجامعة على  رسمية صاغتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تنفيذا لقرار مجلس

 .5/9/2007( بتاريخ 128د.ع ) 6831املستوى الوزاري رقم 
 

 البنود ذات الصلة بمنظومة وآليات حقوق اإلنسان العربيةو: -2-تاسعا
 

 عقد دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان سنويا في إحدى الدول األعضاء ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث دعت اللجنة إلى 7) أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة

عقد دورة سنويا في إحدى الدول األعضاء، ولألمانة العامة أن تتشاور مع رئس اللجنة للدعوة إلى 

 .ت الضرورة ذلكضعقد اجتماع استثنائي إذا اقت
  

دور جامعة الدول العربية في مجال حقوق اإلنسان وإنشاء مركز عربي لحقوق  ✓

 اإلنسان
 

( للجنة الدائمة، حيث تمت 9و8ذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورتين )أدرج ه

على مستوى املختصين، وتكليف األمانة العامة للجنة املوافقة على على عقد دورتين سنويا 

بإصدار نشرة دورية عن أهم املسائل املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان والتطورات الجارية على 

ي املتصلة بهذا املوضوع، وكذا بإعداد تقرير سنوي عن االنتهاكات اإلسرائيلية في املستوى الدول

األراض ي العربية املحتلة يتضمن حصرا للممارسات اإلسرائيلية التي تشكل انتهاكا صارخا 

بخصوص أما للقوانين واملواثيق الدولية، وإبالغه للمنظمات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان. 

فقد تم إرجاء املوضوع إلتاحة الفرصة لألمانة العامة  ،بي لحقوق اإلنسانإنشاء مركز عر 

لدراسته من كافة جوانبه املوضوعية واملالية. وقد خلص رأي األمانة العامة إلى االكتفاء بإحداث 

  إدارة معنية بشؤون حقوق اإلنسان تابعة لإلدارة العامة للشؤون القانونية ترشيدا للنفقات.
 

 للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانتفعيل عمل ا ✓
 

رجاء ( للجنة الدائمة )32و31و21و20أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورات )

 (.االطالع على املرفقات
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 مشروع الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ✓
 

( للجنة الدائمة، 38و37و35و23و21ورات )أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الد

( على "مشروع 144وقد وافق مجلس الجامعة على املستوى الوزاري خالل دورته العادية )

الالئحة الداخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان" في صيغته املعمول بها حاليا بالقرار 

 .13/9/2015بتاريخ  (7970رقم )
 

فرعية املتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق انتخاب أعضاء اللجنة ال ✓

 اإلنسان
 

( للجنة الدائمة، حيث تم 27و23تين )ر أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدو 

السيد/طالب السقاف )اململكة األردنية الهاشمية( ( انتخاب كل من 23خالل الدورة )

السيدة القاضية/منية عمار الفقي )الجمهورية و ( والسيد/طارق محمد منصف )مملكة البحرين

التونسية( واملستشار القانوني/أسعد نعيم يونس )دولة فلسطين( والدكتور/علي بن صميخ 

املري )دولة قطر( والسيد/محمد جاسم حسين )دولة الكويت( واملستشار/وحيد إبراهيم مناع 

النتخابات التي جرت خالل الدورة فوزي )جمهورية مصر العربية( وذلك ملدة سنتين. وخالل ا

( للجنة الدائمة، انضم إلى اللجنة عضويين جديدين هما السيد/إدريس نجيم )اململكة 27)

  املغربية( والسيد/علي ناصر مهدي )الجمهورية اليمنية(.
 

 دراسة االتفاقيات البينية العربية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث 31و20و19و17جدول أعمال الدورات ) أدرج هذا البند بالعنوان املبين في

  :رأت اللجنة تجاوز االتفاقيات العربية البينية غير الفاعلة، وتشمل

واالتفاقية  1954االتفاقيات التي لم تدخل حيز النفاذ )اتفاقية الجنسية التي أبرمت عام -أ   

االتفاقيات التي تم  -ب( 1994ي أبرمت عام العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية الت

وتمت معالجة  1945 لسنة التعرض لها بشمول أكثر في اتفاقيات الحقة )املعاهدة الثقافية

واالتفاقية العربية بشأن جنسية أبناء البالد  ،موضوعاتها في ميثاق الوحدة الثقافية العربية

تعالج وضعا تاريخيا لم التي و  1952لسنة أصلهم العربية املقيمين في بالد غير التي ينتمون إليها ب

 .يعد قائما(

االتفاقيات التي حلت محلها اتفاقيات أخرى )اتفاقية اإلعالنات واإلنابات القضائية  -ت  

 واتفاقية تنفيذ األحكام واتفاقية تسليم املجرمين التي شملتهم اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

أهمية تفعيل وتعزيز الليات التي نصت عليها بعض االتفاقيات (. كما رأت اللجنة 1981لسنة 
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العربية البينية من بينها "امليثاق العربي للعمل" و"اتفاقية تنقل األيدي العاملة" و"ميثاق العمل 

 .االجتماعي العربي"
 

البنود ذات الصلة بمنظمات املجتمع املدني واملؤسسات الوطنية ز: -2-تاسعا

 لحقوق اإلنسان
 

ضوابط واملعايير واإلجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب في اللجنة العربية ال ✓

الدائمة لحقوق اإلنسان للمنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية واملنظمات 

 ية العاملة في مجال حقوق اإلنسانالحكومية اإلقليمية والدول
 

تم (. وتجدر اإلشارة إلى أنه 35و17و16) في جدول أعمال الدوراتأدرج هذا البند بالعنوان املبين 

تكليف األمانة العامة بتعميم "مشروع تعديل الضوابط واملعايير  ( للجنة35خالل أعمال الدورة )

الخاصة بمنح صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان للمنظمات العربية غير 

إلقليمية والدولية واملؤسسات الوطنية الحكومية الوطنية والقومية واملنظمات والحكومية ا

العاملة في مجال حقوق اإلنسان" على الدول األعضاء إلبداء مالحظاتها وموافاة "فريق عمل 

تطوير البعد الشعبي للعمل العربي املشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية" 

 بها.
 

صفة مراقب في اللجنة العربية طلبات بعض املنظمات غير الحكومية الحصول على  ✓

 الدائمة لحقوق اإلنسان

 .9و 8يرجى االطالع على الصفحتين 
 

 طلب املعهد العربي لحقوق اإلنسان في تونس مساعدة مالية ✓
 

( للجنة الدائمة، حيث وافقت اللجنة 9أدرج هذا البند بالعنوان املبين في جدول أعمال الدورة )

بذل مساعيه لتدبير مبلغ املساعدة من وفورات موازنة عام  على الطلب راجية من األمين العام

1992.  
 

برنامج املعهد العربي لحقوق اإلنسان بالجمهورية التونسية لالحتفاء بالذكرى  ✓

الخمسين لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وطلب مشاركة جامعة الدول العربية وتمويلها 

لغ عشرة آالف دوالر أمريكي لدعم نشاط للبرنامج، وطلب املعهد منحة سنوية في حدود مب

طلب جمعية أنصار حقوق اإلنسان بجمهورية مصر العربية مبلغ /التسيير املؤسس ي للمعهد
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اثني عشر ألف دوالر أمريكي إعانة سنوية لدعم نشاط الجمعية في مجال نشر مبادئ 

 وثقافة حقوق اإلنسان والتوعية بها
 

( للجنة الدائمة، حيث أوصت 14في جدول أعمال الدورة ) تم إدراج هذا البند بالعنوان املبين

اللجنة بالنظر في إمكانية إنشاء صندوق في إطار جامعة الدول العربية لتقبل وتلقي التبرعات 

املالية الطوعية لدعم املعاهد والجمعيات واملنظمات غير الحكومية العاملة في مجاالت حقوق 

 لخاصة بهذا الشأن.اإلنسان لإلنفاق منها على أنشطتها ا
 

 أبرز إنجازات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسانعاشرا:  •

 ةمواثيق، خطط عربية وأدلة استرشادي: 1-عاشرا ❖
 

 امليثاق العربي لحقوق اإلنسانأ: -1-عاشرا ✓
 

تونس في ( املنعقدة 16في دورته العادية ) وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

تم على مشروع امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، والذي  270بقراره رقم  23/5/2004بتاريخ 

 16اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان. وقد دخل امليثاق حيز النفاذ بتاريخ إعداده في إطار 

  .( منه2-49) ة( دول أعضاء بناء على مضامين املاد7بعد أن صدقت عليه ) 2008مارس 

النص الكامل للميثاق العربي لحقوق اإلنسان على املوقع الرسمي لجامعة )يمكن االطالع على 

 .الدول العربية(
 

 االستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان ب:-1-عاشرا  ✓

( املنعقدة في تونس 30وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية )

، والذي االستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان على مشروع 766بقراره رقم  31/3/2019بتاريخ 

 تم إعداده في إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان.
 

 2014-2009الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان : ج-1-عاشرا ✓
 

 30/3/2008بتاريخ  في دمشق ( املنعقدة20رحب مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته )

(، 2014-2009رية التونسية بتقديم الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان )بمبادرة الجمهو 

املنبثق  وتم اعتماد الخطة من قبل املجلس وتكليف األمانة العامة عقد اجتماعات لفريق الخبراء

  .ملتابعة تنفيذها وتقييمها ،الذي أعد الخطةو  عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

على  2014-2009ع على النص الكامل للخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان )يمكن االطال 

 .  املوقع الرسمي لجامعة الدول العربية(
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 الدليل االسترشادي للتربية على حقوق اإلنسان: د-1-عاشرا ✓
 

( 29تم إقرار "الدليل االسترشادي للتربية على حقوق اإلنسان" ضمن تقرير وتوصيات الدورة )

الصادر عن مجلس الجامعة على  7273العربية الدائمة، وذلك بموجب القرار رقم للجنة 

  .16/9/2010( بتاريخ 134املستوى الوزاري في دورته العادية )

)يمكن االطالع على النص الكامل للدليل االسترشادي للتربية على حقوق اإلنسان على املوقع 

 .الرسمي لجامعة الدول العربية(
 

 لخطة العربية لتعزيز حقوق ثقافة اإلنسانا: ه-1-عاشرا ✓
 

عن الصادر  540صدرت "الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان" بموجب القرار رقم 

. وقد 28/3/2010( بتاريخ 22مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية )

إلنسان بناء على مقترح مقدم من تم إعداد الخطة في إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق ا

  .اململكة املغربية

)يمكن االطالع على النص الكامل للخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان على املوقع 

 .الرسمي لجامعة الدول العربية(
 

اإلعالن العربي املتعلق بحق ومسؤولية منظمات املجتمع املدني في تعزيز  :و-1-عاشرا ✓

 ان والحريات األساسيةوحماية حقوق اإلنس
 

( 8383رقم )القرار موجب ب (151) اعتمد مجلس جامعة الدول العربية خالل دورته العادية

اإلعالن العربي املتعلق بحق ومسؤولية منظمات املجتمع املدني في "مشروع  6/3/2019بتاريخ 

للجنة العربية ا" والذي تم إعداده في إطار تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

)يمكن االطالع على النص دولة فلسطين. الدائمة لحقوق اإلنسان بناء على مقترح مقدم من 

 .على املوقع الرسمي لجامعة الدول العربية( عالنالكامل لإل 
 

 اإلعالن العربي بشأن التنمية واملديونية وحقوق اإلنسان: ز-1-عاشرا ✓
 

( باملوافقة على "مشروع اإلعالن 10ان خالل دورتها )أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنس

العربي بشأن التنمية واملديونية وحقوق اإلنسان" والذي أعدته اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

( من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 8اإلنسان بناء على مقترح مقدم خالل الدورة )

 .(رجاء االطالع على املرفقات) الشعبية
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تأخذ ن في مجال وضع معايير لعاملية حقوق اإلنسا ةالخطوط االسترشادي: ح-1-عاشرا  ✓

في االعتبار االختالفات الدينية والثقافية واالجتماعية لكافة شعوب العالم، وأثر ذلك في 

 التشريعات العربية
 

 ( على "مشروع الخطوط14أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان خالل دورتها )

االسترشادية في مجال وضع معايير لعاملية حقوق اإلنسان تأخذ في االعتبار االختالفات الدينية 

والثقافية واالجتماعية لكافة شعوب العالم وأثر ذلك على التشريعات العربية"، والذي أدرج على 

 .)رجاء االطالع على املرفقات( (12ابتداء من الدورة )جدول أعمال اللجنة الدائمة 
 

التصور وخطة العمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول : ط-1-اشراع ✓

 2008املبادرة العاملية ملحاربة االتجار بالبشر فيينا فبراير/شباط 
 

وضعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان خالل الدورة االستثنائية املنعقدة بالقاهرة 

لعمل العربية لجدول أعمال منتدى فيينا "التصور وخطة ا 31/10/2007-28خالل الفترة من 

" على أن يقدم للمنتدى 2008حول املبادرة العاملية ملحاربة االتجار بالبشر فيينا فبراير/شباط 

كوثيقة رسمية صاغتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تنفيذا لقرار مجلس الجامعة 

 .)رجاء االطالع على املرفقات( (5/9/2007( بتاريخ 128د.ع ) 6831على املستوى الوزاري رقم 
 

 بيانات صادرة عن دورات اللجنة: 2-عاشرا ❖
 

( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تضامنا مع االنتفاضة 7بيان صادر عن الدورة ) ✓

احتجاجا على إغالق املؤسسات  3/10/1988الفلسطينية بمناسبة إضرابها الشامل يوم 

 :وهذا نصه، بية وقطاع غزةالتعليمية في الضفة الغر 

"في هذا اليوم من أيام النتفاضة الشجاعة للشعب الفلسطيني داخل األراض ي العربية 

املحتلة الذي تعلن فيه جماهير الشعب الفلسطيني الشجاع اإلضراب الشامل احتجاجا على 

اع قيام سلطات الحتالل الصهيوني بإغالق املؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقط

 ."غزة املحتلين

تعلن اللجنة اإلقليمية العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تضامنها الكامل مع النتفاضة 

الباسلة ومع إصرار الشعب الفلسطيني البطل على انتزاع حقه الثابت واملشروع في أرض 

 وطنه من الحتالل الصهيوني.
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حيي نضال الشعب الفلسطيني واللجنة العربية اإلقليمية الدائمة لحقوق اإلنسان وهي ت

وشيوخا لتدين كل وسائل القمع واإلرهاب التي يمارسها العدو  باالبطل أطفال وشبا

 اإلسرائيلي املحتل من خالل التصعيد العدواني املستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

إن النتفاضة الشعبية التي برزت عميقة الجذور وعالية الكفاءة ومحكمة التنظيم قد 

واللجنة اإلقليمية ، ققت نقلة نوعية وفاصال تاريخيا في مسار الصراع العربي اإلسرائيليح

العربية الدائمة لحقوق اإلنسان وهي ترى أن النتفاضة الثورة حدث تاريخي وقفزة نوعية في 

مسيرة الكفاح العربي ضد الغزو الصهيوني، تدعو األمة العربية إلى استجابة شعبية ورسمية 

تواكب النتفاضة وترتفع إلى مستواها في البذل والعطاء وتتوجه إلى العالم أجمع  متزايدة

وإلى جميع منظمات حقوق اإلنسان وكل املنظمات الرسمية والشعبية أن تتضامن مع 

الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والباسل وذلك بإدانة املمارسات الصهيونية التي 

اإلنسان واملواثيق الدولية الصادرة عن املنظمات  تتعارض كلها مع أبسط قواعد حقوق 

 الدولية واإلقليمية والتي أقرتها املجموعة الدولية.

كما تطلب اللجنة من األمين العام لألمم املتحدة سرعة التدخل لوضع حد لكل هذه 

رست ضد شعب في التاريخ حتى في عصور الهمجية والظالم. و املمارسات التي لم يسبق أن م

تصاعدت أشكال القمع والضطهاد والغتيال واإلبعاد ونسف املنازل أنه كلما وتؤكد 

والعتقالت كلما اتسعت النتفاضة وزادت عمقا وشمول، وزاد إصرار الشعب العربي في 

فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد 

   حرير والنصر".على مواصلة الكفاح الوطني حتى الت
 

( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان حول استنكار الحملة 7بيان صادر عن الدورة ) ✓

 -الشنعاء التي تقودها الصهيونية العاملية في الواليات املتحدة وفي بعض الدول الغربية 

 ، وهذا نصه:ضد الجمهورية العراقية

جتمعة في دورتها السابعة بمقر جامعة الدول "إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان امل

تستنكر بشدة الحملة اإلعالمية الشنعاء التي  8/10/1988-3العربية بتونس في الفترة من 

تقودها حاليا القوى الصهيونية في الوليات املتحدة وفي بعض الدول الغربية قصد تشويه 
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على الجبهة الشرقية من الوطن  صورة العراق املشرفة بعد النتصارات الجبارة التي حققها

 العربي. 

ول أحد يجهل أهداف الصهيونية من هذه الحملة التي ترمي إلى صرف أنظار املجتمع الدولي 

عن الجرائم البشعة والنتهاكات اليومية لقوات الحتالل اإلسرائيلية لجميع حقوق اإلنسان 

 في األراض ي العربية املحتلة.

م الدولي التصدي لهذه الحملة الظاملة والتركيز على املمارسات وتناشد اللجنة الرأي العا

 ق".ااإلسرائيلية ضد حقوق اإلنسان الفلسطيني التي بلغت حدا ل يط
 

بيان ختامي صادر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها السابعة )تونس  ✓

 :، وهذا نصه(3-8/10/1988

ها البشرية خالل العقود األخيرة اهتمامها بحقوق اإلنسان "إن من أعظم املنجزات التي حققت

وحرياته األساسية وكرامته، وقد نجحت األسرة الدولية في إرساء القواعد واملبادئ األساسية 

تشكل في مجموعها تقنينا التي تضمنتها الوثائق والعهود واإلعالنات الصادرة عنها، والتي 

 ملتعلقة بحقوق اإلنسان.مبدئيا يشتمل على األسس القانونية ا

وإنه ولئن كان إشاعة احترام حقوق اإلنسان وكفالة حرياته األساسية تعتبر من أبرز املؤشرات 

على رقي الدول وظاهرة يستدل منها على املستوى الحضاري الذي وصلته املجتمعات، إل أن 

اقع األليم الذي يعيشه اليوم اإلنسان الفلسطيني في ظل الحتالل ال صهيوني يؤكد خروج الو

الكيان الصهيوني عن الشرعية الدولية، والعودة باإلنسانية إلى عصور الجهل والظلمات 

وذلك بممارستها في األراض ي العربية املحتلة لسياسة القمع والقهر والبطش واإلبادة الجماعية 

ر بما تسن من وتنفيذ سياسة امليز العنصري التي تقوم على التفرقة في املعاملة بين بني البش

تشريعات وقوانين تتعارض مع أحكام الشرائع السماوية وما يمليه ضمير اإلنسانية ويتعارض 

 عد القانون والعرف الدوليين.امع قو 

إن اإلجرءات اإلسرائيلية التي تطبقها سلطات الحتالل وما تمارسه من انتهاكات صارخة ضد 

اته وممتلكاته وحضارته تدل بما ل يدع اإلنسان الفلسطيني تستهدف إنسانيته ومقومات حي

مجال للشك فيه عن زيف الحركة الصهيونية وادعاءاتها الباطلة البعيدة عن الحقيقة. وهي 
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تواصل هذه السياسة ضاربة بميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

والستنكار التي تصدر الستياء  راتاومعاهدات جنيف عرض الحائط غير مكترثة بنداءات وعب

 عن املجتمع الدولي.

إن إصرارها وصلفها يقودنها إلى الستمرار في اغتصاب أراض ي الغير والحتالل بالقوة وارتكاب 

 أبشع أنواع الجرائم في حق اإلنسان الفلسطيني داخل وطنه وخارجه.

فلسطيني الذي لقد حان الوقت ألن ينهض املجتمع الدولي بمسؤولياته كاملة تجاه الشعب ال

يتعرض إلى أكبر عملية إبادة يشهدها التاريخ املعاصر يتم خاللها نسف منظم ومن األساس 

 لكل ما بنته البشرية لحماية اإلنسان ووجوده وكرامته.

إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، إذ تحيي مقاومة الشعب الفلسطيني البطل 

جل إلى كل القوى الحية في العالم ملناشدتها التدخل فورا وانتفاضته الباسلة، تتوجه بنداء عا

لوقف العتداءات اإلسرائيلية على حقوق اإلنسان الفلسطيني وتأمين ممارسته لحقوقه 

طينية املمثل الشرعي والوحيد لها، املستقلة على ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلس

فريقي في ناميبيا وجنوب إفريقيا، وتندد باملمارسات كما تتوجه اللجنة بتحية إكبار لإلنسان اإل 

تطالب بتمكينه من حقوقه السياسية في الحرية والكرامة و العنصرية التي يتعرض لها، 

   واملساواة".
 

فلسطينيا  12بيان بشأن إبعاد إسرائيل  6/1/1992مساء االثنين ( 9صدر عن الدورة ) ✓

 ، وهذا نصه:من األراض ي العربية املحتلة

 إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان املجتمعة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة،"

إذ تندد بالسياسة العدوانية التي تقوم بها سلطات الحتالل اإلسرائيلي في األراض ي العربية 

وتدين بشدة األعمال القمعية الإلنسانية التي تقترفها ضد شعب فلسطين، وآخرها املحتلة 

 ر إبعاد اثني عشر مواطنا من أبناء فلسطين من أراضيهم املحتلة.قرا

إن هذه املمارسات اإلسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان وانتهاكا 

للقوانين واملواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف اإلنسانية التي تفرض على سلطات 

 مواطني األراض ي املحتلة.الحتالل التزامات وواجبات معينة تجاه 
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وتعتبر إحدى الحلقات في سلسلة األعمال التي تحاول بها إسرائيل تقويض مساعي السالم 

إقامة دولته املستقلة على  الهادفة إلى استرداد حقوق اإلنسان الفلسطيني ألراضيه املحتلة و

 أرض فلسطين.

تحقق إسرائيل مخططاتها إن اإلرهاب اإلسرائيلي الذي يهدف إلى نسف عملية السالم كي 

افية.  التوسعية في ضم األراض ي العربية والتوسع في رقعتها الجغر

واللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تناشد جميع املنظمات الدولية واإلقليمية 

ومنظمات ومراكز حقوق اإلنسان في العالم بأسره بأن تدين وتشجب املمارسات التعسفية 

د الفلسطينيين من وطنهم، وتدعوها اتخاذ اإلجراءات الضرورية إليقاف اإلسرائيلية في إبعا

الثني عشر، وردعها عن اإلقدام على مثل بعاد الفلسطينيين إإسرائيل عن تنفيذ قرارها ب

هذه األعمال الالإنسانية مستقبال. وتطلب من األمانة العامة إبالغ هذا البيان إلى األمم 

 املتحدة".
 

( بيانا صحفيا يشيد بدور 9ربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها )أصدرت اللجنة الع ✓

املرأة العربية في املسيرة الحضارية في الوطن العربي ودور املرأة في االنتفاضة الفلسطينية 

 .واملقاومة اللبنانية
 

 13/1/1993( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بتاريخ 11بيان صادر عن الدورة ) ✓

 تهاكات حقوق اإلنسان في البوسنة والهرسك، وهذا نصه:حول ان

"إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان وبعد أن درست الوضع املأساوي ملسلمي 

جمهورية البوسنة والهرسك ومقاطعة كوسوفو واستدلت بميثاق األمم املتحدة ومبادئ 

تفاقيات الدولية والعهود الخاصة القانون الدولي واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وجميع ال

 بحقوق اإلنسان:

تدين بشدة الصرب ملمارستهم الهمجية وكافة انتهاكات حقوق اإلنسان ضد مسلمي  .1

 وكروات جمهورية البوسنة والهرسك ومقاطعة كوسوفو ولسيما املسلمين منهم.

ألطفال ندد بممارسات الصرب للتطهير العرقي البغيض وعمليات اغتصاب النساء وقتل ات .2

 األبرياء وطرد السكان من ديارهم ووطنهم.
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تحث املنظمات الدولية اإلنسانية واملنظمات غير الحكومية على فضح ممارسات القوات  .3

   الصربية أمام الرأي العام الدولي بجرائمها ضد اإلنسانية".
 

 

بيان بخصوص  27/3/2008صدر عن الدورة غير العادية املنعقدة بالقاهرة بتاريخ  ✓

لتشاور والتنسيق العربي حول سبل وآليات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب اإلسرائيليين ا

 ، وهذا نصه:ضد الشعب الفلسطيني

"تدارست اللجنة األوضاع الخطيرة في األراض ي العربية املحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة، 

ن وما نتج عنها من والعتداءات اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية واملواطنين الفلسطينيي

ارتكاب أشد الجرائم خطورة ضد الشعب الفلسطيني والتي تعد من جرائم الحرب والجرائم 

 ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية.

وإذ تندد اللجنة بهذه العتداءات الوحشية خاصة التهديد باملحرقة وتنفيذه ضد الشعب 

بموجب الفصل السابع من املخولة له  الفلسطيني، لتدعو مجلس األمن بموجب الصالحيات

امليثاق لحماية األمن والسلم الدوليين إلى تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة ملرتكبي 

 الجرائم اإلسرائيليين بحق الشعب العربي الفلسطيني ووضع حد إلفالتهم من العقاب.

الحرب والجرائم وقررت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تشكيل لجنة لتوثيق جرائم 

 ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية املرتكبة ضد الشعب العربي الفلسطيني.

وكذلك دعوة كافة املؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان للتحرك الفاعل وتجنيد الطاقات 

للضغط على صناع القرار في بلدانهم من أجل اتخاذ مواقف حازمة تجاه النتهاكات 

 اإلنسان واستمرار ارتكابها لجرائم الحرب".اإلسرائيلية لحقوق 
 

( للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بيان عن أوضاع حقوق 32صدر عن الدورة ) ✓

 ، وهذا نصه:اإلنسان في سوريا

"تعرب اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في ختام أعمال دورتها الثانية والثالثين، 

فبراير  2 - يناير  23ة لجامعة الدول العربية خالل الفترة من املنعقدة في مقر األمانة العام

، عن بالغ القلق إزاء استمرار أعمال العنف والقتل ملا يشكله ذلك من انتهاك لحقوق 2012

 اإلنسان على الساحة السورية.
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 وإذ تقدر اللجنة عاليا جهود جامعة الدول العربية وأمينها العام إلخراج سوريا من األزمة التي

وجهود اللجنة الوزارية العربية املعنية بالوضع في سوريا، فإنها تمر بها وخاصة املبادرة العربية 

تطالب الحكومة السورية باحترام حقوق اإلنسان وحماية التظاهر السلمي وإطالق سراح 

املعتقلين واحترام حق الشعب السوري في الحياة اآلمنة املستقرة وصيانة كرامته، تأكيدا ملا 

تضمنته بيانات وقرارات جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري منذ بدء تعامل الجامعة 

مع األزمة السورية وتطورات األوضاع فيها. كما تناشد املنظمات العربية والدولية املعنية 

بحقوق اإلنسان باتخاذ كل اإلجراءات التي تضمن توفير حقوق اإلنسان وعلى األخص حق 

   ي في التظاهر السلمي والحياة األمنة الكريمة." الشعب السور 

 دراسة التفاقيات البينية العربية ذات الصلة بحقوق اإلنسان: 3-عاشرا ❖
 

( بأهمية تجاوز االتفاقيات 19أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان خالل الدورة )

   :العربية البينية غير الفاعلة، وتشمل

" و"االتفاقية 1954"اتفاقية الجنسية التي أبرمت عام : دخل حيز النفاذاالتفاقيات التي لم ت ▪

 ."1994العربية لتنظيم أوضاع الالجئين في الدول العربية التي أبرمت عام 

"املعاهدة الثقافية  :االتفاقيات التي تم التعرض لها بشمول أكثر في اتفاقيات الحقة ▪

و"االتفاقية العربية  "،وحدة الثقافية العربيةوتمت معالجة موضوعاتها في "ميثاق ال "(1945)

التي (" و 1952بشأن جنسية أبناء البالد العربية املقيمين في بالد غير التي ينتمون إليها بأصلهم )

 تعالج وضعا تاريخيا لم يعد قائما

"اتفاقية اإلعالنات واإلنابات القضائية" : االتفاقيات التي حلت محلها اتفاقيات أخرى  ▪

شملتهم اتفاقية الرياض للتعاون وقد ة تنفيذ األحكام" و"اتفاقية تسليم املجرمين" و"اتفاقي

 . 1981لسنة  القضائي
 

 إحياء اليوم العربي لحقوق اإلنسان: 4-عاشرا ❖
 

ثم الحديث ألول مرة عن االحتفال بيوم حقوق اإلنسان العربي في قرار مجلس الجامعة على 

، بشأن تقرير 15/9/1970( بتاريخ 54عن الدورة العادية )( الصادر 2668املستوى الوزاري رقم )

وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، حيث تضمن "األخذ في االعتبار ما جاء في 

مذكرة الجمهورية العربية السورية على أن يكون يوم حقوق اإلنسان العربي هو يوم صدور 

 ح حينئذ كتمهيد للميثاق العربي لحقوق اإلنسان(".  اإلعالن العربي لحقوق اإلنسان )والذي اقتر 



 
 

42 

 

 

أوصت وقد سارت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان فيما بعد على نفس املنهاج حيث 

مارس/آذار من كل عام يوما عربيا لحقوق اإلنسان، وهو يوم  16( باعتبار يوم 26خالل دورتها )

سنويا باختيار شعار لليوم  ز النفاذ. وتقوم اللجنةامليثاق العربي لحقوق اإلنسان إلى حي ول دخ

 العربي لحقوق اإلنسان
 

 موضوعات شعارات احياء اليوم العربي لحقوق اإلنسان
 

 الشعارات العام م

 الحق في املياه 2011 1

 الكرامة اإلنسانية 2012 2

 الحوار والتسامح لتعزيز حماية حقوق اإلنسان 2013 3

 من التمييزوطن عربي خال  2014 4

 حرية الرأي والتعبير حق ومسؤولية 2015 5

 الكرامة اإلنسانية للجميع 2016 6

 حقوق اإلنسان والتعايش السلمي 2017 7

 حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة  2018 8

 الحق في السكن الالئق 2019 9

 حق املشاركة في الحياة الثقافية 2020 10
 

 بليةاآلفاق املستقحدى عشر: إ •
 

 

 مشروع الدليل السترشادي العربي ملناهضة التعذيب: 1 -إحدى عشر  ❖
 

( للجنة الدائمة بناء 34أدرج هذا البند بالعنوان املبين ألول مرة في جدول أعمال الدورة )

على مقترح مقدم من دولة فلسطين، وتم تكليف األمانة العامة بإعداد مشروع وعرضه على 

تنقيحها  جاري وقد تم إعداد املسودة األولى من املشروع و  .تهاء منهاللجنة الدائمة فور االن

على مستوى كل من إدارة الشؤون القانونية وإدارة حقوق اإلنسان تمهيدا لتعميمها على 

 .الجهات املعنية في الدول األعضاء لالطالع عليها وإبداء ما قد يكون لديها من مرئيات
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 س جامعة الدول العربيةلإعالن صادر عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان التابعة ملج

 بشأن التنمية واملديونية وحقوق اإلنسان

افقت عليه اللجنة العربية الدائمة خالل دورتها العادية   (29/7/1992-26) 10و
 

مية البالغة للحفاظ على حقوق إن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، إيمانا منها باأله

اإلنسان بوجه عام، وفي الدول العربية بصفة خاصة، وحرصا منها على استمرار مسيرة التنمية 

 البشرية في العالم دون أية معوقات.
 

 ،10/12/1948وإذ تشير إلى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 
 

 ،3/1/1976واالجتماعية والثقافية النافذ بتاريخ والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

 ،23/3/1976والعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية النافذ بتاريخ 
 

والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وخاصة منها إعالن  13/5/1968وإعالن طهران الصادر في 

، وإعالن قمة عمان 4/11/1986ملتحدة في الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم ا

 .1980الصادر عام 
 

وإذ تقدر أن الجهود املبذولة على الصعيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ينبغي أن تكون 

 مصحوبة بجهود ترمي إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد عادل ومتوازن.
 

 نسان في التمتع بحياة حرة كريمة.وإذ تشير إلى الثار السلبية للمديونية على حق اإل
 

وإذ تشير إلى أن الحق في التنمية كحق من حقوق اإلنسان غير قابل للتصرف وأن تكافؤ الفرص في 

 التنمية حق لألمم واألفراد على السواء.
 

 تصدر إعالن

 ))التنمية واملديونية وحقوق اإلنسان((
 

 

ية واجتماعية صلبة ال توفرها سوى إن األمن القومي العربي يتطلب وجود قاعدة اقتصاد -1

التنمية القومية الشاملة، مما يستوجب التصدي املشترك لجميع التحديات واملخاطر، وإن 

تكثيف الجهد القومي يعطي الجهود القطرية دفعا ودعما حين توضع ضمن إطار الرؤية 

 الواضحة للمصالح املشتركة.
 

عم التنمية في الدول العربية األقل نموا إن عقد التنمية العربية املشتركة يهدف إلى د -2

وتقليص الفوارق التنموية بين أقطار الوطن العربي وتحقيق نمو مطرد لتحسين الدخل 

الفردي، وإن إحياء قرار عقد التنمية العربية املشتركة الصادر عن مؤتمر قمة عمان 
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الراهنة لدفع الحادي عشر ووضعه حيز التنفيذ أمر غاية في األهمية خاصة في الظروف 

 عملية التنمية في الدول العربية وخاصة منها الفقيرة واألقل نموا إلى األمام.
 

إن عامل املديونية يضطر الدول النامية إلى مراجعة تطلعاتها وبرامجها االقتصادية بحيث  -3

وما يتصل به من أداء اجتماعي، تتمكن من إحداث املواءمات املطلوبة في أدائها االقتصادي 

مر الذي يعوق البرامج املخصصة للتنمية البشرية وإعداد الفرد إعدادا إيجابيا يعود األ 

 بالنفع على مرافق املجتمع، وتؤكد على الصلة العضوية بين التنمية وحقوق اإلنسان.
 

أن تبادر الدول الصناعية الدائنة بإعفاء الدول العربية املدينة من ديونها حتى تتمكن من  -4

جها املخصصة للتنمية البشرية موضع التنفيذ، ويتوازى مع هذا أن التفرغ لوضع برام

تتحول الديون املستحقة في نطاق الدول العربية إلى وسيلة تعين الدول العربية على دعم 

ه إلى استتباب االستقرار ويستوجب بالتبعية ر النظام اإلقليمي العربي، األمر الذي يؤدي بدو 

 أن يرفع عنها ضغط املديونية.
 

لتأكيد على العالقة الوثيقة بين األخذ باملنهج الديمقراطي والتنمية، وأن الحق في التنمية ا -5

ليس حقا أساسيا لكل فرد ومجتمع فحسب، بل هو أيضا ضرورة إنسانية تفي بتطلعات 

جميع الناس نحو التمتع بأقص ى قدر من الحرية والكرامة، ولهذا فإن االعتراف بالحق في 

نسان في النظام الوطني ليس كافيا بحد ذاته بل على الدولة كذلك أن التنمية وحقوق اإل

تكفل وسائل ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها على أساس تكافؤ الفرص للجميع بغير تمييز 

وبصورة عادلة، وأن تتاح لكل شخص إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، كما 

  دلة ومرضية إضافة إلى حقه في الضمان االجتماعي.أن له الحق في التمتع بشروط عمل عا
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 الخطوط السترشاديه في مجال وضع معايير لعاملية حقوق اإلنسان

 تأخذ في العتبار الختالفات الدينية والثقافية والجتماعية لكافة شعوب العالم 

 وأثر ذلك في التشريعات العربية

افقت عليها اللجنة العربية الدائم    (24/2/1998-23) 14ة خالل دورتها العادية و
 

انطالقا من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، واستلهاما من إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في 

 اإلسالم، ومراعاة ملبادئ ميثاق األمم املتحدة واملواثيق الدولية في مجال حقوق اإلنسان
 

 توص ي اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان:
 

التمسك بالخصوصيات الدينية واالجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم  -1

 .بدورها في إثراء املفاهيم العاملية املشتركة لحقوق اإلنسان
 

التمسك بالسمات الخصوصية والقيم األصيلة في كل مجتمع ال يعني االغتراب الحضاري أو  -2

 للتخلص من االلتزامات الدولية.كما أنه ليس ذريعة  ،االنغالق على الذات
 

في إبداء تحفظاتها على العهود واملواثيق واالتفاقيات  –عند االقتضاء  –احتفاظ الدول بحقها  -3

 الدولية التي تنضم إليها باعتبار ذلك حقا سياديا لها.
 

 األخذ بحقوق اإلنسان بمفهومها الشامل ومن كل جوانبها املدنية والسياسية وكذلك االجتماعية -4

 واالقتصادية والثقافية في إطار التعاون والتضامن الدوليين.
 

عدم استخدام عاملية حقوق اإلنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول واالنتقاص من  -5

 سيادتها الوطنية.
 

ضرورة التزام املجتمع الدولي بتناول مسألة حقوق اإلنسان على نحو يقوم على املوضوعية  -6

 انتقائية وال تمييز. ل الدول دون مويش
 

تعميق الصلة وتحقيق التوازن بين حقوق اإلنسان الفردية سواء منها املدنية أو السياسية  -7

وكذلك االجتماعية واالقتصادية والثقافية وبين حقوق الجماعة التي ينتمي إليها وحقه في بيئة 

 نظيفة وصحية.
 

سماوية، بحيث ال تتخذ تلك الحرية شكل التأكيد على حرية الرأي، بما ال يتعارض مع الشرائع ال -8

الدعوة إلى الكراهية العنصرية والدينية، وكذلك حماية اإلنسان من التطرف واإلرهاب، والقضاء 

 على ما يضر به من آفات كاملخدرات واملؤثرات العقلية والنفسية.
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سامية والقيم أهمية االتفاق على مفاهيم عربية موحدة لحقوق اإلنسان مستوحاة من املبادئ ال -9

على مستوى املصطلحات والصياغة واملضمون، والعمل اإلنسانية الرفيعة للشريعة اإلسالمية 

 على توحيد التشريعات العربية في مجال حقوق اإلنسان بما يضمن إسهامها في املجال التطبيقي.
 

روعة وصوال التأكيد على حق الشعوب في النضال ملقاومة االحتالل بكافة السبل والوسائل املش -10

 إلى حق تقرير املصير على أراضيها.
 

 عدم استخدام حق تقرير املصير بما يمس سيادة الدول ووحدتها وسالمة أراضيها واستقاللها. -11
 

التأكيد على عدم اإلخالل بااللتزامات الناجمة عن ميثاق األمم املتحدة، ووجوب احترام قرارات  -12

، وعن مبادئ القانون الدولي، مع عدم التعسف في الشرعية الدولية املنبثقة عن هذا امليثاق

 استخدام تدابير تؤدي إلى انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عند تطبيق تلك القرارات. 
 

األسرة هي األساس في بناء املجتمع، واملرأة مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانية ولها من الحقوق  -13

 حماية الطفولة.مثل ما عليها من الواجبات، وضرورة 
 

   حق الشعوب في استخدام ثرواتها الوطنية من أجل التنمية. -14
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 تصور وخطة عمل نهائية

 (1993لجدول أعمال املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان )يونيو/حزيران 

افقت عليه اللجنة الدائمة خالل دورتها العادية   (14/1/1993-10) 11و
 

التقدم في مجال حقوق اإلنسان منذ اعتماد اإلعالن  اطرادق تحديد العقبات التي تعو  -1

العاملي، واتخاذ اإلجراءات الفعالة لتنفيذ معايير ومواثيق حقوق اإلنسان وبصفة خاصة ما 

يتعلق بإزالة االحتالل األجنبي باعتباره انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان ولقرارات لجنة حقوق 

 متع الشعوب بحقها الطبيعي في تقرير مصيرها.اإلنسان وكونه عقبة رئيسية أمام ت
 

التطبيق العاملي لحق تقرير املصير للشعوب الواقعة تحت االحتالل األجنبي أو السيطرة  -2

 األجنبية.
 

التأكيد على تطبيق حقوق اإلنسان وفقا ملبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق األمم املتحدة،  -3

قليمية، وعدم اتخاذ حقوق اإلنسان وسيلة للتدخل واحترام السيادة الوطنية والسالمة اإل

 في الشؤون الداخلية للدول.
 

والديمقراطية والتمتع العاملي  التأكيد على الحق في التنمية والترابط بين التنمية واملديونية -4

بحقوق اإلنسان، مع التسليم بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية 

بلة للتجزئة، والنظر خاصة في آثار التخلف االقتصادي على التمتع والسياسية غير قا

بحقوق اإلنسان مع مراعاة املكانة األولى للحق في التنمية االقتصادية والحصول على 

 التكنولوجيا إلى تهيئة املناخ الدولي املالئم إلعمال ذلك الحق.
 

)األبرتيد( وجريمة التطهير إزالة التمييز العنصري بجميع أشكاله وخاصة الفصل العنصري  -5

 العرقي كانتهاك جسيم لحقوق اإلنسان.
 

احترام الهوية الثقافية والدينية والحضارية للشعوب واألمم عند صياغة وإعمال املواثيق  -6

 الدولية لحقوق اإلنسان.
 

التطبيق الشامل واملوضوعي ملعايير حقوق اإلنسان مع تجنيب االنتقائية واالزدواجية عند  -7

 في معالجة مواضيع حقوق اإلنسان.النظر 
 

 تعزيز دور األمم املتحدة في مجال حماية حقوق اإلنسان. -8
 

 مناهضة العداء لألجانب والعمل على حماية حقوق املهاجرين. -9
 

 القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز، على أساس الدين أو املعتقد. -10
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 ن.الحق في بيئة نظيفة سليمة كحق جماعي من حقوق اإلنسا -11
 

تعزيز التضامن الدولي من أجل تقديم املعونة اإلنسانية العاجلة والطارئة للفئات املحرومة  -12

     ولضحايا الكوارث الطبيعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 

 

 مقترحات لجنة الخبراء القانونيين العرب )مفتوحة العضوية( 

 بشأن تطوير منظومة حقوق اإلنسان العربية 

 (20/4/0620-17القاهرة )
 

 أول: في مجال تطوير آليات حماية حقوق اإلنسان: -

النظر في استحداث منصب أمين عام مساعد لشؤون حقوق اإلنسان، يكون مسؤول الجامعة  •

الذي يتحمل في ظل توجيه وسلطة األمين العام، املسؤولية الرئيسية عن أنشطة جامعة الدول 

تصاصات وسلطة وتوصيات اللجنة العربية في ميدان حقوق اإلنسان، في إطار جملة اخ

 العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، ومل يصدره مجلس الجامعة من قرارات في هذا املجال

إنشاء لجنة فرعية متخصصة في إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، تتكون من  •

ع السري، سبعة خبراء متخصصين في مجال حقوق اإلنسان، تنتخبهم الدول األعضاء باالقترا

بناء على ترشيح دولهم. ويتشرط في املرشحين لعضوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة 

والكفاءة العالية في مجال عملهم، على أن يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد 

ونزاهة، وال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني كل دولة عضو. وتكون 

 اللجنة:مهام هذه 

دراسة ما تحيله اللجنة العربية الدائمة من موضوعات، وكذا إعداد الدراسات املوضوعية  -أ

 املتعلقة بحقوق اإلنسان في الوطن العربي، وتقديم توصيات بشأنها.

إعداد مشاريع الصكوك الخاصة بحقوق اإلنسان، ودراسة كافة ما يحال إليها من األمانة  -ب

 .م املساعد لشؤون حقوق اإلنسانالعامة ممثلة في األمين العا

دعوة األمانة العامة إلى ضرورة إحالة جميع املسائل املتصلة بحقوق اإلنسان وعلى وجه  •

الخصوص تلك املتعلقة بالتعاون الفني والتقني والبشري بينها وبين املنظمات الدولية والوكاالت 

ق اإلنسان، لتوص ي بما تراه في والبرامج الدولية املتخصصة إلى اللجنة العربية الدائمة لحقو 

 شأنها.

( 125د.ع ) 6640التأكيد على قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم  •

، حول إشراك اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دراسة 2006مارس  4بتاريخ 



 
 

51 

 

ان، وذلك بقصد إبداء االتفاقيات العربية التي قد تكون لها امتدادات في مجال حقوق اإلنس

 رأيها في مدى مواءمتها ملعايير ومبادئ حقوق اإلنسان.

 23( في 17د.ع ) 290العمل في ضوء قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم  •

، بشأن تطوير العمل العربي املشترك ومنظومته وإدخال التعديالت على ميثاق 2005مارس 

 وص نظام اتخاذ القرارات.جامعة الدول العربية، بخص

وضع الئحة إجراءات داخلية للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان تراعي التوصيات التي  •

أقرتها لجنة الخبراء القانونيين العرب بشأن تفعيل دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق 

 اإلنسان.
 

 :ثانيا: في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان -

لدراسات والنشر في مجال حقوق اإلنسان، يكون تحت إشراف األمين إنشاء مركز للتوثيق وا •

 العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان.

 :ثالثا: في مجال الحماية -

الذي يدعو  2006مارس  4( بتاريخ 125د ع )– 6640التأكيد على قرار مجلس الجامعة رقم  •

امليثاق  ادرة بالتصديق علىاألمين العام إلى االستمرار في حث الدول األعضاء على سرعة املب

، باعتباره الوثيقة العربية األساس في 2004العربي لحقوق اإلنسان الصادر عن قمة تونس 

  مجال حماية حقوق اإلنسان.
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 ( 32توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها )

 نبشأن تفعيل عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنساتصور 

افق عليها مجلس الجامعة على املستوى الوزاري بالقرار رقم   بتاريخ  7488)و

10/3/2012) 

 :على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان -1
 

 املواءمة التامة بين نظام اللجنة وأنظمة اللجان األخرى في الجامعة. ▪

في املجاالت ذات الصلة التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين إدارات األمانة العامة  ▪

 بحقوق اإلنسان.

إمكانية تخصيص اليوم األول من كل دورة لدراسة موضوعات معينة من قبل بعض أعضاء  ▪

 اللجنة قبل اجتماعها املوسع.

االستعانة بخبير أو خبراء إلعداد دراسات معينة أو أوراق علمية، في إطار الضوابط واملعايير  ▪

 املعمول بها داخل الجامعة.

ء املنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان الحاصلة على صفة مراقب في اللجنة ايال ▪

العربية الدائمة لحقوق اإلنسان حق تناول الكلمة بصدد كل بند من بنود جدول األعمال 

 قبل اتخاذ القرار بشأنها.
 

 :على مستوى إدارة حقوق اإلنسان -2
 

ون االجتماعية الى قطاع ؤ ة لقطاع الشتجديد التأكيد على رفع إدارة حقوق اإلنسان التابع ▪

 مستقل.

 دعم قدرات إدارة حقوق اإلنسان وتوفير الدعم املادي والبشري الالزم لذلك. ▪

دعوة األمانة العامة الى مخاطبة الدول األعضاء بشأن إغناء جداول أعمال اللجنة بمقترحات  ▪

 وأفكار من شأنها تعزيز حقوق اإلنسان في الوطن العربي.
 

 :وى اللجان املعنية بحقوق اإلنسان داخل الجامعةعلى مست -3
 

 لجنة حقوق اإلنسان العربية )آلية امليثاق العربي لحقوق اإلنسان(: (أ)

تعزيز التعاون والتواصل بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان  ▪

 للفقرة )
ً
 اإلنسان. ( من امليثاق العربي لحقوق 48( من املادة )5العربية وفقا
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 :فريق خبراء اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان (ب)

توجيه الشكر الخالص الى جميع أعضاء فريق خبراء اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان  ▪

 .على ما قدموه من جهود ومبادرات

 .إنهاء عمل فريق خبراء اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بانتهاء مدة واليته ▪

ية االستعانة بالخبرات العربية بشكل فردي أو جماعي بناًء على ما تحدده اللجنة إمكان ▪

 العربية الدائمة لحقوق اإلنسان وفقا لنظام االستعانة بالخبراء املعمول به في الجامعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

 

 تصور وخطة عمل عربية 

 لتجار بالبشر لجدول أعمال منتدى فيينا حول املبادرة العاملية ملحاربة ا

 (2008)فيينا: فبراير/شباط 
 

( بتاريخ 128د.ع ) 6831تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري رقم 

، الخاص بوضع تصور وخطة عمل عربية لجدول أعمال منتدى فيينا حول املبادرة 5/9/2007

 .2008ا في فبراير/شباط عقده في فيين العاملية ملحاربة االتجار بالبشر، املقرر 
 

 وبعد املناقشات واملداوالت، أعدت اللجنة الورقة التالية:
 

إن الدول العربية املجتمعة في إطار اإلعداد ملنتدى فيينا حول املبادرة العاملية ملحاربة االتجار 

، إذ تؤكد رفضها القاطع لكافة أشكال االتجار 2008باألشخاص املزمع عقده في فبراير/شباط 

باألشخاص باعتبارها جريمة تشكل انتهاكا صارخا لقيم ومبادئ حقوق اإلنسان ولكونها آفة خطيرة 

تنتهك كرامة اإلنسان، واقتناعا منها بأن النساء واألطفال يمثلون الفئات األكثر تضررا من هذه 

  الجريمة،
 

اعتماده من قبل مجلس  وإذ تشير إلى القانون العربي النموذجي ملحاربة االتجار باألشخاص الذي تم

 وزراء العدل والداخلية العرب،
 

وإدراكا منها بضرورة عمل املجموعة الدولية على الحد من الهوة بين الجنوب والشمال ودعم نسق 

التنمية بدول الجنوب لتحقيق التوازن املنشود بينها باعتبار أن الفقر والجهل وانعدام الفرص 

 عل األفراد أكثر عرضة للوقوع كضحايا لإلتجار باألشخاص،املتكافئة للتنمية كلها عوامل تج
 

وأخذا في االعتبار أحكام املادة العاشرة من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان والتي تجرم ظاهرة 

 االتجار باألشخاص، ترى ما يلي:
 

 وليأول: على املستوى اإلقليمي والد
 

ات الدولية ذات الصلة بموضوع التأكيد على ضرورة تصديق كافة الدول على االتفاقي -1

االتجار باألشخاص وخاصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الحدود 

وبخاصة  األشخاصفي الوطنية والبروتوكول املكمل لها بشأن منع وقمع ومعاقبة االتجار 

باألشخاص  الخاصة بحظر االتجار 1949النساء واألطفال، واتفاقية األمم املتحدة لسنة 

واستغالل دعارة الغير وكذلك االتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية 

 واملنظمات اإلقليمية،
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تعزيز الجهود الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة االتجار باألشخاص، والتأكيد على  -2

صلة ومن خالل أهمية التعاون الدولي في هذا املجال في إطار االتفاقيات الدولية ذات ال

 املنظمات الدولية واإلقليمية،
 

التأكيد على أهمية توفير الليات الدولية لرصد ظاهرة االتجار باألشخاص وحماية  -3

 ضحاياها،
 

التأكيد على أن الجهود املبذولة ملكافحة االتجار باألشخاص ال يجب أن تفرز وضع أية قيود  -4

 وحرية الحركة، أو تدابير غير مبررة على حق األشخاص في التنقل
 

التأكيد على أهمية تنظيم ندوات وورش عمل في نطاق األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية  -5

 حول ظاهرة االتجار باألشخاص،
 

النظر في إمكانية إنشاء صندوق دولي ملساعدة ضحايا االتجار باألشخاص يمكن أن تكون  -6

 من بين موارده األموال املصادرة من هذه الجرائم.
 

 ا: على املستوى الوطنيثاني
 

التأكيد على ضرورة مواءمة كافة الدول لتشريعاتها مع أحكام االتفاقيات الدولية ذات  -1

بموضوع االتجار باألشخاص وخاصة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة  الصلة

ص املنظمة عبر الوطنية والبروتوكول املكمل لها بشأن منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخا

الخاصة بحظر االتجار  1949واتفاقية األمم املتحدة لسنة  وبخاصة النساء األطفال،

باألشخاص واستغالل دعارة الغير وكذلك االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية 

ذات الصلة، واالتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان مع االستفادة من القوانين املقارنة 

 والخبرة الدولية،
 

عوة كافة الدول إلى مواصلة جهودها إلصدار قوانين وطنية ملكافحة االتجار باألشخاص د -2

 تجرم كافة صور هذه الظاهرة،
 

التأكيد على استمرار نشر البرامج التوعوية والتربوية في مجال مكافحة جرائم االتجار  -3

 باألشخاص،
 

املجتمع املدني( العاملة التأكيد على أهمية دعم دور املؤسسات الحكومية وغير الحكومية ) -4

 في مجال مكافحة االتجار باألشخاص،
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التأكيد على أهمية إنشاء آليات وطنية لرصد الظاهرة ولحماية ضحاياها، وإصدار تقرير  -5

دوري يتناول جهود الدولة والتدابير التشريعية وغيرها من اإلجراءات التي قامت بها في مجال 

 .باألشخاص مكافحة االتجار


