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 عن هذه املصفوفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

" تزامنا مع اإلنجازات -في ضوء أحكام امليثاق العربي لحقوق اإلنسان: اآلليات  اإلنسانحقوق في مجال  جهود جامعة الدول العربيةاد املصفوفة املعنونة "إعد جاءت فكرة

 ول ديسمبر/كانون األ  10ألف( الصادر بتاريخ -217الذكرى السبعين العتماد "اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب القرار )

 3بتاريخ  الصادر  (2443رقم )ة بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري أللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان املنش ، ومع اليوبيل الذهبي1948

 ، ومع مرور عشر سنوات على دخول "امليثاق العربي لحقوق اإلنسان" حيز النفاذ وتفعيل آلية امليثاق "لجنة حقوق اإلنسان العربية". 1968 أيلول /سبتمبر
 

ملة في مجال حقوق هذه املصفوفة في إطار عمل "اللجنة املعنية بتفعيل التعاون بين جامعة الدول العربية واملنظمات الدولية واإلقليمية العا وتحديث وقد تم إعداد

كلجنة داخلية تعكس حرص سيادته على تعزيز التنسيق بين أجهزة بيت العرب املعنية بمجال حقوق  لجامعة الدول العربية ة من قبل معالي األمين العامأاإلنسان" املنش

 ية العاملة في مجال حقوق اإلنسان بمختلف تفرعاته وتشعباته.اإلنسان، وعلى االرتقاء بالتعاون القائم بين جامعة الدول العربية واملنظمات الدولية واإلقليم
 

لة جامعة الدول العربية، ففضال إن  هذه املصفوفة، والتي يراد لها أن تكون مرجعا في العمل العربي املشترك، هي نتاج لجهد تشاركي بين عدد من األجهزة العاملة تحت مظ

هذه الوثيقة، وهي األولى من نوعها، كل من البرملان العربي واملنظمة العربية للتربية والثقافة  وتحديث مة، ساهم في إعدادعن القطاعات واإلدارات املعنية باألمانة العا

 .   2021بداية عام والعلوم ولجنة حقوق اإلنسان العربية، على أن يتم إشراك أي جهة معنية أخرى في نسخة منقحة تصدر مع 
 

إبراز ماهية وإنجازات اآلليات القائمة في إطار جامعة الدول العربية واملختصة بمجاالت ذات صلة بمضامين "امليثاق العربي لحقوق  وتتجلى فلسفة هذه املصفوفة في

وثقافي وتنموي. كما أفردت  ( مادة تعالج قضايا متنوعة ذات طابع قانوني وسياس ي واجتماعي53)واملتضمن ، 16/3/2008الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اإلنسان" 

 دمتها انتهاك الحق في الحياة.   املصفوفة جزءا خاصا بفلسطين واألراض ي العربية املحتلة ملا تشهده من ممارسات غاشمة على يد إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، في مق
 

األمانة العامة  نظر ت متخصصة لتقارير سنوية، ولبنة أولى ملجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسانلعمل جامعة الدول العربية في الإلطار التنظيمي  عريفاوتعتبر هذه املصفوفة ت

( للجنة العربية الدائمة لحقوق 44في مجال حقوق اإلنسان، وتنفيذا ملضامين التوصية الصادرة عن الدورة ) إعدادها إلبراز ما يتم بذله من جهودفي لجامعة الدول العربية 

تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارات األمانة العامة لجامعة الدول العربية املعنية بمجاالت ذات ( تحت البند الحادي عشر  والداعية إلى "19/7/2018-17ة اإلنسان )القاهر 

 ."صلة بحقوق اإلنسان، ودعوتها إلى تعميم جهودها على الدول األعضاء من خالل تقرير سنوي موحد
 

 

                                                                                                      نعرضها بين أيديكم. إن حقوق اإلنسان مترابطة ومتشابكة، وتعزيزها وحمايتها ليس حكرا على جهة دون األخرى، وهذا ما يظهر جليا من خالل هذه املصفوفة التي 

 أ()
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 في ضوء أحكام امليثاق العربي لحقوق اإلنسان حقوق اإلنسانفي مجال  جهود جامعة الدول العربية

 اإلنجازات - اآلليات

 ـــــــــــــــــــــــــــ  
 

 اإلنجازات والوثائق املعتمدةأبرز  مواد امليثاق ذات الصلة الفرعية اآللية اآللية الرئيسية

 منظومة حقوق اإلنسان العربية: الباب األول 

 

 الدائمة  اللجنة العربية

 لحقوق اإلنسان
 

جهاز الجامعة املختص بمواضيع "

حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

تحت إشراف مجلس الجامعة على 

" )املادة الثالثة املستوى الوزاري 

من الالئحة الداخلية للجنة 

املعتمدة بقرار مجلس الجامعة و 

-د 13/9/2015بتاريخ  7970رقم 

144   ) 

  

في العربي لحقوق اإلنسان  امليثاق إعدادتم  •

إطار اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان 

بعد أن  2008-3-16دخل حيز النفاذ بتاريخ و 

( دول أعضاء بناء على 7دقت عليه )اص

 ( منه. 2-49مضامين املادة )

 

 

 1993: أنشئت عام ة حقوق اإلنسانإدار  •

كأمانة فنية للجنة العربية الدائمة لحقوق 

 اإلنسان؛
 

 االستراتيجية العربية لحقوق اإلنسان •

مجلس الجامعة على  بقراراعتمدت  (:2019)

 2019-3-31( بتاريخ 766مستوى القمة رقم )

 (؛30)د 

اإلعالن العربي املتعلق بحق ومسؤولية  •

املدني في تعزيز وحماية منظمات املجتمع 

 حقوق اإلنسان والحريات األساسية

اعتمد بقرار مجلس الجامعة على  :(2019)

-3-6( بتاريخ 8383)املستوى الوزاري رقم 

 (؛151)د 2019

الدليل االسترشادي للتربية على حقوق  •

اعتمد بقرار مجلس (: 2010) اإلنسان

( 7273الجامعة على املستوى الوزاري رقم )

 (؛134)د. 2010-9-16بتاريخ 
 

 الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان •

: اعتمدت بقرار مجلس الجامعة على (2010)

 2010-3-28( بتاريخ 540مستوى القمة رقم )

 (؛ 22)د.
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 اإلنجازات والوثائق املعتمدةأبرز  مواد امليثاق ذات الصلة الفرعية اآللية اآللية الرئيسية

: مارس( 16اليوم العربي لحقوق اإلنسان ) •

دخول يوم مارس/آذار،  16تاريخ اعتمد 

 النفاذ،امليثاق العربي لحقوق اإلنسان حيز 

يوما عربيا لحقوق اإلنسان، وبدءا من عام 

تم اعتماد شعار سنوي لالحتفاء به:  2011

 الكرامة اإلنسانية(، 2011) الحق في املياه

الحوار والتسامح لتعزيز حماية (، 2012)

وطن عربي خال من (، 2013) حقوق اإلنسان

حرية الرأي والتعبير حق (، 2014) التمييز

 الكرامة اإلنسانية للجميع(، 2015) ومسؤولية

 حقوق اإلنسان والتعايش السلمي(، 2016)

 حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة(، 2017)

حق  ،(2019) الحق في سكن الئق(، 2018)

 (؛2020) املشاركة في الحياة الثقافية

 الخطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان •

: اعتمدت بقرار مجلس الجامعة على (2008)

 2008-3-30( بتاريخ 432القمة رقم ) مستوى 

 (؛20)د.

: (2004) امليثاق العربي لحقوق اإلنسان •

اعتمد بقرار مجلس الجامعة على مستوى 

 (؛16)د.  2004-5-23( بتاريخ 270القمة رقم )
 

 

1 

اإلعالن العربي بشأن التنمية واملديونية  •

عليه   : تمت املوافقة(1992) وحقوق اإلنسان

( للجنة العربية الدائمة 10خالل الدورة )

 (؛29/7/1992-26لحقوق اإلنسان )
 

في مجال وضع معايير  االسترشاديةالخطوط  •

لعاملية حقوق اإلنسان تأخذ في االعتبار 
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االختالفات الدينية والثقافية واالجتماعية 

لكافة شعوب العالم وأثر ذلك في التشريعات 

وافقة عليها خالل : تمت امل(1998) العربية

( للجنة العربية الدائمة لحقوق 14الدورة )

 (؛24/2/1998-23اإلنسان )
 

 لبيانات الصادرة عن اللجنة الدائمةا •
عن  (2012-2-1/2-29) 32د.در عن اص بيان ✓

  ؛أوضاع حقوق اإلنسان في سوريا

در عن الدورة غير العادية اصبيان  ✓

التشاور العربي حول  شأنب (27/3/2008)

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب سبل 

 ؛اإلسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني
انتهاكات حول  (13/1/1993) 11.بيان د ✓

 ؛حقوق اإلنسان في البوسنة والهرسك

( 9/1/1992-6) -9-بيان صادر عن الدورة  ✓

من  فلسطينيا 12إبعاد إسرائيل بشأن 

 األراض ي العربية املحتلة؛
 

بدور املرأة يشيد  -9-بيان صادر عن الدورة  ✓

في الوطن  العربية في املسيرة الحضارية

 دور املرأة في االنتفاضة الفلسطينيةالعربي و 

 ؛املقاومة اللبنانيةو 

( 8/10/1988-3) -7-الدورة صادر عن  بيان ✓

بمناسبة  تضامنا مع االنتفاضة الفلسطينية

احتجاجا  3/10/1988إضرابها الشامل يوم 

على إغالق املؤسسات التعليمية في الضفة 

 ؛الغربية وقطاع غزة
حول  -7-بيان صادر عن الدورة  ✓

استنكار الحملة الشنعاء التي تقودها 
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ضد الجمهورية  الصهيونية العاملية

 األمريكية في الواليات املتحدة العراقية

 وفي بعض الدول الغربية؛

 

 

 

 لجنة 

   حقوق اإلنسان العربية 

  "امليثاق آلية" 
 

لجنة حقوق اإلنسان  تئنشأ"

بموجب امليثاق  2009عام  العربية

العربي لحقوق االنسان للنظر في 

تقارير الدول األطراف بشأن 

التدابير التي اتخذتها إلعمال 

الحقوق والحريات املنصوص عليها 

باشرت مهامها و  ،امليثاقفي 

استالم بعد  2012األساسية عام 

وهو التقرير الوطني أول تقرير 

 .األول للمملكة األردنية الهاشمية"

  

 ( من امليثاق48( و)47( و)46( و)45املواد ) •

 العربي لحقوق اإلنسان

الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق  •

امليثاق عدد الدول األطراف في بلغ  :اإلنسان

دولة  (16) 2019عام  العربي لحقوق اإلنسان

إيداع كل  بعد، عضو في جامعة الدول العربية

بتاريخ ) لجمهورية اإلسالمية املوريتانيةامن 

بتاريخ ) جمهورية مصر العربيةو  (18/2/2019

( وثيقة انضمام كل منهما إلى 24/2/2019

 ؛امليثاق العربي لحقوق اإلنسان

: (11صدار )إ •
 
 سنويا

 
، 2019بنهاية عام  تقريرا

 تكون اللجنة قد أصدرت 
ً
إحدى عشر تقريرا

 
ً
عرضسنويا

ُ
 مجلس الجامعةعلى  التقارير ، وت

مارس من كل  ةفي دور  على املستوى الوزاري 

تتضمن نشاطات اللجنة املختلفة حيث ، عام

خالل العام، منتهية بعدد من التوصيات بهدف 

 ؛تعزيز عمل اللجنة

:16)مناقشة  •
 
ناقشت اللجنة حتى  ( تقريرا

 ،
ً
 عشرة تقارير أوليةتاريخه ستة عشر تقريرا

 ،اإلمارات ،قطر ،البحرين ،الجزائر ،)األردن

الكويت(  ،السعودية ،السودان ،لبنان ،العراق

 ،قطر ،الجزائر ،)األردن وست تقارير دورية

اإلمارات(، وأصدرت اللجنة  ،البحرين ،العراق

 ها الختامية عليها؛مالحظاتها وتوصيات

الخطوط اإلسترشادية والتوجيهية إلعداد  •

اعتمدت اللجنة  التقارير املقدمة للجنة:
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النسخة املنقحة واملعدلة من الخطوط 

اإلسترشادية والتوجيهية إلعداد التقارير 

املقدمة إليها من الدول األطراف في امليثاق 

العربي لحقوق اإلنسان، وكذلك فيما يخص 

مشاركة املؤسسات الوطنية املعنية بحقوق 

اإلنسان واملنظمات غير الحكومية والهيئات 

إلى ما يخص  ضافةإوالجهات ذات املصلحة، 

متابعة تنفيذ املالحظات والتوصيات الختامية 

 لقرارها رقم )
ً
( الصادر في اجتماعها 242وفقا

 ؛11/1/2016-9املنعقد خالل الفترة  (37)

 مذكرات التفاهم •

مذكرة تفاهم مع  2017عام  وقعت اللجنة ✓

تعزيز وتوثيق التعاون بين بهدف  البرملان العربي

 ؛ركآليات العمل العربي املشت

مذكرة تفاهم مع  2016 عام وقعت اللجنة ✓

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

بهدف تنظيم ومأسسة التعاون  اإلنسان

والتنسيق املشترك بين الجهتين في سبيل 

 ؛تحقيق غايات امليثاق العربي لحقوق اإلنسان

اللجنة فيما يخص تطوير املعايير  تإسهاما •

 الدولية لحقوق اإلنسان

 األمم املتحدة إلى مكتب مفوضاللجنة قدمت  ✓

في العلمي السامي لحقوق اإلنسان إسهامها 

زواج لتقرير بشأن   إطار إعداد املفوض

األطفال والزواج املبكر والقسري في الظروف 

جلس حقوق قرار مبناًء على  اإلنسانية

 ؛16/35 رقم مم املتحدةلل  اإلنسان
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 األمم املتحدة مكتب مفوضإلى  اللجنة قدمت ✓

العلمي إسهامها  السامي لحقوق اإلنسان

خطوط الإعداد مسودة   بعملية املتعلق

التنفيذ الفعال للحق في سترشاديه حول اال 

 قراربناًء على  ون العامةؤ املشاركة في الش

 ؛22/33رقم  مجلس حقوق اإلنسان

 األمم املتحدة مكتب مفوضقدمت اللجنة إلى  ✓

 إ السامي لحقوق اإلنسان
ً
 علميا

ً
في إطار  سهاما

 "لجنة القضاء على التمييز العنصري "قيام 

( حول 36بإعداد صياغة لتوصية عامة رقم )

منع ومكافحة التنميط العنصري. وقد جاء 

لجنة القضاء على التمييز "ذلك في اطار قيام 

بعقد دورتها الثانية والتسعون  "العنصري 

عربت خاللها عن أ حيث، 2017شهر نوفمبر 

اعتزامها وضع توصية عامة لتوفير إرشادات 

  ؛بشأن منع ومكافحة التنميط العنصري 
 األمم املتحدة مكتب مفوضقدمت اللجنة إلى  ✓

 إ السامي لحقوق اإلنسان
ً
  سهاما

ً
في إطار  علميا

مقرر الفريق العامل الحكومي الدولي "قيام 

بإعداد مشروع صك  "املعني بالحق في التنمية

 بشأ
ً
 ن الحق في التنمية، ملزم قانونيا

ً
وفقا

  ؛(39/9لقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم )

 أبرز دراسات اللجنة •

 العربي اإلقليميالنظام "دراسة مقارنة بين  ✓

النظم اإلقليمية األخرى و لحقوق اإلنسان 

 (؛2019" )لحقوق اإلنسان
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تصنيف وتحليل املالحظات والتوصيات " ✓

 "الختامية للجنة حقوق اإلنسان العربية

 ؛(2018)

مراحل التطور التاريخي للميثاق العربي " ✓

 ؛(2017) "لحقوق اإلنسان

قارنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان بالعهد "م ✓

الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

 ؛(2015) "واالجتماعية والثقافية

 القدراتتبادل املعلومات والخبرات وبناء  •

تعزيز  في ضوء خطة عمل اللجنة الهادفة إلى ✓

آليات األمم املتحدة لحماية حقوق  مع التعاون 

مختلف  معوفي إطار سعيها للتواصل  ،اإلنسان

 اللجنة زارتآليات حقوق اإلنسان الدولية، 

املفوضية السامية لحقوق  (2015عام )

والتقت اإلنسان في األمم املتحدة 

املتحدة السامي لحقوق األمم  بمفوض

ورئيس  زيد رعد الحسين،/اإلنسان األمير

السيد/يواكيم  حينئذ مجلس حقوق اإلنسان

، وشاركت في برنامج الزمالة للعاملين في روكر

سكرتارية اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان 

 (؛2018)

طار السعي إلى االطالع على عمل آليات إفي  ✓

حقوق اإلنسان اإلقليمية وتبادل الخبرات بما 

يعزز عملها في مجال تعزيز وحماية حقوق 

ملحكمة ة اقامت اللجنة بزيار اإلنسان، 

( 2015و  2013) االتحاد األوروبيو  األوروبية

واملحكمة األوروبية لحقوق  مجلس أوروباو 
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 الدول األمريكيةمنظمة ( و 2014) اإلنسان

(، 2015) اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسانو 

أرسلت اللجنة مالحظاتها وتوصياتها الختامية و 

 مترجمة لإلنجليزية إلى هذه الجهات؛ 

شاركت اللجنة في العديد من املؤتمرات  ✓

والندوات وورش العمل ذات الصلة بمجاالت 

حقوق اإلنسان، حيث يمكن اإلطالع على هذه 

عبر صفحة اللجنة على موقع  املشاركات

 جامعة الدول العربية على شبكة االنترنت.

 زيارات اللجنة •

قامت اللجنة في اطار تنفيذ خطة عملها،  ✓

وبخاصة الهدف املتعلق بحث الدول العربية 

 لحقوق اإلنسان غير األطراف في امليثاق العربي

على االنضمام إليه، بإجراء عدد من الزيارات 

لى هذه الدول وعقد ورش عمل تعريفية إ

(، 2015) اململكة املغربيةبامليثاق وهي: 

جمهورية (، 2015) الجمهورية التونسية

الجمهورية اإلسالمية (، 2016) جيبوتي

 ؛ (2017) املوريتانية

بالجمهورية قامت اللجنة بزيارة مدينة عدن  ✓

لتوثيق حالة حقوق  (2015)عام  اليمنية

 ؛اإلنسان فيها

( في بعثة مراقبي 2012شاركت اللجنة عام ) ✓

جامعة الدول العربية لرصد وتوثيق انتهاكات 

 ؛العربية السوريةحقوق اإلنسان في األراض ي 
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 أبرز فعاليات اللجنة )ندوات وورش عمل( •

والتي تعقد  ندوة اليوم العربي لحقوق اإلنسان ✓

ل امليثاق و يوم دخ)كل عام من  مارس 16وم ي

 لقرار (النفاذالعربي حيز 
ً
 وُيحدد شعارها وفقا

مجلس الجامعة على املستوى صادر عن 

بناء على توصية من اللجنة العربية  الوزاري 

 الدائمة لحقوق اإلنسان؛

تطور النظم واآلليات اإلقليمية لحقوق "ندوة  ✓

بحث تطور ل(، وهدفت 2017) "اإلنسان

اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان وتبادل 

والدروس املعلومات حول أفضل املمارسات 

 ؛املستفادة من تحديات النشأة والتطور 

اجتماع نقاط اتصال اآلليات استضافة  ✓

(، واملشاركة 2017) اإلقليمية لحقوق اإلنسان

في اجتماع نقاط اتصال اآلليات اإلقليمية 

بزر تطورات عمل ألحقوق اإلنسان لعرض 

 ؛(2019( و )2018)اللجنة 

ورش العديد من  2012عقدت اللجنة منذ عام  ✓

وآلية عمله،  العمل التعريفية بامليثاق العربي

ورش عمل في الدول العربية )الجزائر ها ومن

، البحرين 2013، اإلمارات 2013، قطر 2012

، 2016، السعودية 2015، السودان 2014

ورش عمل و (، 2018، اإلمارات 2016الكويت 

(، وللقائمين على 2016ألعضاء البرملان العربي )

(، 2016نفاذ القانون في الدول العربية )إ

وللعاملين في املؤسسات الوطنية العربية 

(، وللبرملانيين في لجان 2016لحقوق اإلنسان )

(، 2017حقوق اإلنسان في البرملانات العربية )
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ين في وزارة الخارجية في الدول العربية وللعامل

(، وملوظفي األمانة العاملة لجامعة 2017)

الدول العربية ومندوبيات الدول العربية 

(، وملمثلي وسائل اإلعالم العربية 2018)

 ؛(2018(، وللقضاة في الدول العربية )2018)

ورشة عمل مع عدد من أعضاء عقدت اللجنة  ✓

حول  املتحدة اللجان التعاهدية في األمم

منهجية وضع التعليقات العامة على أحكام 

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان بالتعاون مع 

 ؛(2016املفوضية السامية لحقوق اإلنسان )

 مطبوعات اللجنة •

 ؛كتيبات تعريفية بامليثاق واللجنة ✓

 ؛ن في العاميعالمية تصدر مرتإنشرة  ✓

كتيب يضم جميع املالحظات والتوصيات على  ✓

 ؛طراف باللغة العربيةأل تقارير الدول ا

 

 لجنة 

الشؤون التشريعية والقانونية 

 لبرملان العربيلوحقوق اإلنسان  
 

"إحدى اللجان األربع املنشئة في 

 إطار البرملان العربي"

 

 بحقوق  املعنية اللجنة •

 العربي العالم في اإلنسان
 

 التقارير  برصد املعنية اللجنة •

 الهيئات عن الصادرة

 االقليمية واملنظمات

 وضع تتناول  التي والدولية

 العربية الدول  في الحقوقي

 
 

التحضير الفني لجلسات  :جلسات االستماع •

االستماع التي يعقدها البرملان مع املنظمات 

العربية املتخصصة في املجال التشريعي 

والقانوني وحقوق اإلنسان، وعقد لجان 

 ؛استماع لهذه األغراض
 

إعداد الردود الالزمة على : التقاريرالردود على  •

شأن بتقارير املنظمات الدولية واإلقليمية 

 ؛حقوق اإلنسان بأي من الدول العربية
 

 

اقتراح التوصيات الالزمة : تقديم توصيات •

في  نتهبشأن حقوق اإلنسان العربي لتعزيز مكا

 ؛التقارير الدولية املعنية بحقوق اإلنسان
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  يالعرب البرملانات مبادر  •
 

 الالجئين حقوق  لحماية برملانية رؤية" ✓

 (؛2016) "السوريين

 في الفقر معالجة بشأن العربي البرملان ؤيةر " ✓

 "؛وإنساني تشريعي منظور  من العربي العالم

 العربي بشأن املستوطنات البرملان رؤية" ✓

 املحتلة، الفلسطينية األراض ي في اإلسرائيلية

 والقوانين الالإنساني للوضع والتصدي

 واملعتقلين األسرى  ضد التعسفية

 "؛االسرائيلية السجون  في الفلسطينيين

 العنف ربط لرفض العربي البرملان رؤية ✓

 واستنكار اإلسالمي بالدين واإلرهاب

 "؛املسلمين ضد التمييزية اإلجراءات

 ؛"العربي العالم في الهجرة تقرير" ✓

 آثار حول تخفيف العربي البرملان رؤية" ✓

 على املسلحة والنزاعات والصراعات الحروب

 "؛العربي العالم في والتنمية اإلنسان حقوق 

 القرارات ذات الصلة •

الجمهورية تطورات األوضاع في "بشأن قرار  ✓

تقوم به ميليشيا الحوثي  وما اليمنية

 القسري خاصة تجنيد األطفال  ،االنقالبية

كدروع كمقاتلين و استخدامهم اإلجباري و و 

 "؛املشاركة علىجبارهم إبشرية و 

قرارات وتقارير من  ما يصدربشأن قرار  ✓

وبيانات مغلوطة من بعض املنظمات 

اإلقليمية والدولية عن حالة حقوق اإلنسان 

  في العالم العربي
ً
عن البرملان   ما صدرخاصة
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األوروبي عن حالة حقوق اإلنسان في بعض 

 ؛الدول العربية

تقرير مفوض األمم املتحدة بشأن قرار  ✓

 28الصادر بتاريخ  السامي لحقوق اإلنسان

تضمنه عن مواقف  وما 2018أغسطس 

وتوصيات فريق الخبراء عن  واستنتاجات

 الجمهورية اليمنيةحالة حقوق اإلنسان في 

يونيو  إلىم 2014في الفترة من سبتمبر 

 ؛م2018

 قرار بشأن التصدي لظاهرة اإلسالموفوبيا؛ ✓

 عن األوروبي البرملان قرار رفضقرار بشأن   ✓

 مصر جمهورية في اإلنسان حقوق  حالة

 ؛العربية

تقرير حالة حقوق اإلنساااان فى العالم العربي  ✓

 ؛(2018)

 ومراقبة تشااريع بشااأن العرب البرملانيين دليل ✓

 العربي؛ الوطن فى اإلنسان حقوق  تطبيق

 العربيااة الاادول  فى اإلعاادام عقوبااة ناادوة حول  ✓

 التطبيق؛ وضمانات

اإلسااااترشااااادي العربي املوحد مشااااروع القانون  ✓

لعقوبة اإلعدام في الدول العربية وضاااااااامانات 

 التطبيق؛
 

 األمانة العامة 

 ملجلس وزراء الداخلية العرب

يسعي املجلس إلى تحقيق التوازن 
بين متطلبات األمن وحقوق 
 االنسان من خالل ما يلي:

لمسؤولين لسنوي الؤتمر امل •

عن حقوق  اإلنسان في 

 وزارات الداخلية العربية

مؤتمر مشترك بين ممثلي وزارات الداخلية  • 
واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول 

 يعقد كل سنتين.، العربية
تصور نموذجي إلدارة متخصصة بحقوق  •

 اإلنسان في وزارات الداخلية.
مدونة قواعد السلوك النموذجية للعاملين  •

أقرها  :في املؤسسات العقابية واإلصالحية
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الحفاظ على أمن األفراد في  .1
 مالوطن العربي، وضمان سالمته

 ؛وحقوقهم وممتلكاتهم
ترسيخ القيم االنسانية  .2

واالجتماعية وتعزيز ثقافة 
احترام حقوق االنسان لدى 
العاملين في أجهزة األمن أثناء 

تأديتهم لواجباتهم بما يحقق 
  املحافظة على الحريات الفردية

 ؛والجماعية
اعتماد برامج تدريبية للعاملين  .3

في أجهزة األمن حول حقوق 
ييم رجل األمن في االنسان، وتق

أدائه ملهامه الشرطية وفقا 
 ؛يير هذه البرامجااللتزامه بمع

تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق  .4

االنسان لدى الكافة وترجمتها 
على أرض الواقع من قبل رجال 
الشرطة بصفة عامة ومأموري 
الضبط القضائي بصفة 

 ؛خاصة
التأكيد على االلتزام بالقواعد  .5

 النموذجية الدنيا ملعاملة
 ؛السجناء

دعم أجهزة الرعاية الالحقة  .6
وتفعيل دورها في مجال رعاية 
املفرج عنهم من املؤسسات 

 ؛العقابية واالصالحية
التوسع في األخذ ببدائل  .7

العقوبات السالبة للحرية، 
 ؛وبنظام التدابير االحترازية

انعقاده  مجلس وزراء الداخلية العرب بدور 
 .2019عام السادس والثالثين 

النفسية الواجب دليل استرشادي للمعايير  •
تم اعتماد هذا الدليل في  :توفرها في رجل األمن

ملجلس وزراء الدورة السادسة والثالثين 

 .2019 الداخلية العرب عام
االستراتيجية العربية االسترشادية لتعزيز  •

مجلس  هااعتمد :تطبيق الشرطة املجتمعية
وزراء الداخلية العرب في دورته الثانية 

 .2015عام والثالثين 
خطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق  •

مجلس  هااعتمد :اإلنسان في العمل األمني
وزراء الداخلية العرب في دور انعقاده الثاني 

 .2015 عام والثالثين
خطة عربية نموذجية لتطوير أداء األجهزة  •

 :األمنية في ظل املتغيرات العربية والدولية

اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 

2015.  
االستراتيجية العربية ملكافحة جرائم تقنية  •

مجلس وزراء الداخلية  هااعتمد :املعلومات
 .2014عام العرب في دورته الحادية والثالثين 

استراتيجية الدليل االسترشادي إلعداد  •
اعتماده من قبل  تم :للتدريب األمني العربي

 م.2014مجلس وزراء الداخلية العرب عام 

 :لألمن الفكري اإلستراتيجية العربية  •
مجلس وزراء الداخلية العرب في  هااعتمد
 .2013عام  الثالثيندورته 

الوطنية االسترشادية للسياسة  الخطة •
 هااعتمد :الجنائية والتصدي للجريمة

أصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية العرب 
 .2011عام 
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تصميم برامج تأهيلية تحفظ  .8
حقوق االنسان وكرامته، وتعزز 

على الدعم تركز و أمن األوطان، 
الفكري والنفس ي واالجتماعي 
للفئات املتأثرة باالنحرافات 
الفكرية بما يكفل تيسير دمجها 

 في املجتمع.

القانون العربي النموذجي للتأشيرات  •
أصحاب السمو واملعالي  هاعتمد :واإلقامة

 . 2011وزراء الداخلية العرب عام 
 هاعتمد :القانون العربي النموذجي للجوازات •

أصحاب السمو واملعالي وزراء الداخلية العرب 

 .2011عام 
قواعد سلوك العربية النموذجية لدونة امل •

مجلس وزراء الداخلية اعتمد  :موظفي األمن

هذه املدونة في دورته الرابعة والعشرين  العرب
 36الادور انعقاده  حدثها خاللو  ،2007في العام
 .2019في العام 

القانون العربي االسترشادي للعاملين في  •
ه مجلس وزراء اعتمد :أجهزة الشرطة واألمن

 في دورته الثانية والعشرينالداخلية العرب 
 .2005عام 

لقواعد سلوك املدونة العربية االسترشادية  •

مجلس وزراء اعتمدها  :املوظفين العموميين

 في دورته الحادية والعشرين الداخلية العرب
 .2019وحدثها في العام ، 2004عام 

القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية  •
الداخلية العرب  اعتمده مجلس وزراء: البيئة
  .2002عام 

 :اإلستراتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب •
مجلس وزراء الداخلية العرب في  هااعتمد

، ويتم 2015وحدثها في العام ، 1997مطلع عام 
تنفيذها من خالل خطط مرحلية كانت آخرها 
الخطة املرحلية الثامنة التي اعتمدها املجلس 

 .2019في عام 
 اعتمدها :اإلستراتيجية األمنية العربية •

وأقر  ،1983وزراء الداخلية العرب عام مجلس 
 2015آخر تحديث لها عام 
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 املحكمة 

 العربية لحقوق اإلنسان
 

وافق مجلس الجامعة على 

( 573)مستوى القمة بالقرار 

على إنشاء  26/3/2013 بتاريخ

املحكمة العربية لحقوق اإلنسان 

بناء على مبادرة حضرة صاحب 

الجاللة امللك حمد بن عيس ى آل 

 .ملك مملكة البحرين خليفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (12املادة )

جميع األشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن 

القضاة  حماية الدول األطراف استقالل القضاء و

من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات. كما تضمن 

 خاضع لواليتها.بدرجاته لكل شخص  التقاض يحق 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النظام األساس ي •

وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة  ✓

من ، 26/3/2014 بتاريخ (593)بالقرار 

حيث املبدأ، على "مشروع النظام األساس ي 

 ؛"للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان

 وافق مجلس الجامعة على املستوى الوزاري  ✓

 ( بتاريخ 142على النظام األساس ي في دورته )

 ؛7/9/2014

 التوقيع والتصديق •

لكة العربية السعودية وثائق أودعت املم ✓

تصديقها على النظام األساس ي للمحكمة 

بتاريخ العربية لحقوق اإلنسان 

  ؛17/10/2016

على النظام األساس ي  مملكة البحرينت وقع ✓

 .7/3/2018بتاريخ للمحكمة 
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 اآلليات العربية ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان: الباب الثاني

 املجال االجتماعيفي  :أوال

 

 في إطار مهام 

 إدارة التنمية 

 والسياسات االجتماعية
 

مجلس وزراء الشؤون  ✓

 االجتماعية العرب

 

 

  

  (37املادة )

هو حق من حقوق اإلنسان  الحق في التنمية

السياسات األساسية، وعلى جميع الدول أن تضع 

والتدابير الالزمة لضمان هذا الحق. وعليها  اإلنمائية

السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها 

وعلى املستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق 

وثقافية وسياسية.  اجتماعيةتنمية اقتصادية و

وبموجب هذا الحق فلكل مواطن املشاركة واإلسهام 

 .رهافي تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثما

سباب أل خطة العمل العربية ملعالجة ا ✓

رهاب واملصفوفة إل لى اإاالجتماعية املؤدية 

تم اعتمادهما بموجب  :التنفيذية الخاصة بها

 القمة رقممجلس الجامعة على مستوى قرار 

ن والتي يالدورة الثالث عن( الصادر 774)

عقدت في الجمهورية التونسية خالل الفترة من 

 .2019مارس/اذار  31الى  26

تم  :االستراتيجية العربية لكبار السن ✓

اعتمادها بموجب قرار مجلس الجامعة على 

دورتها الصادر عن  (773)مستوى القمة رقم 

 .31/03/2019تونس  بتاريخ ب( 30)

اإلطار العربي االستراتيجي للقضاء على الفقر  ✓

تم اعتماده  :(2030-2020متعدد األبعاد )

القمة العربية التنموية: " بموجب قرار

رقم  " ببيروتاالقتصادية واالجتماعية الرابعة

 .20/01/2019( بتاريخ 59)

 حقوق  لحماية االسترشادي العربي القانون  ✓

 وزراء مجلس أصدره :اإلعاقة ذوي  شخاصألا

 رقم قرارال بموجب العرب االجتماعية الشؤون

 وأقره ،15/12/2013 بتاريخ  (33.د) 741

( 113) رقم القرار بموجب العربي البرملان

 ؛14/6/2015 بتاريخ
 

 اإلعاقة ذوي  لألشخاص العربي العقد ✓

 بقرار اعتمد :(2013 -2004 عام بين الفترة)

 283 رقم القمة مستوى  على الجامعة مجلس

 ؛(23/5/2004 بتاريخ -(20) ع.د)
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 حقوق  لتعزيز  عالميةإل ا العربية الخطة ✓

 بقرار اعتمدت :االعاقة ذوي  شخاصألا

 767 رقم العرب االجتماعية الشؤون مجلس

 ؛2014-2-22 بتاريخ( 34د.)
 

 :التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد ✓

اعتمده مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

، وتم إطالقه على هامش 2017العرب عام 

 للمم( للجمعية العامة 72أعمال الدورة )

 رئيس جمهوريةفخامة املتحدة تحت رعاية 

 ؛عبد الفتاح السيس ي/مصر العربية السيد
 

اإلعالن العربي "دعم العمل العربي للقضاء  ✓

تأكيدا على أن تحقيق التنمية : على اإلرهاب"

االجتماعية لكافة أطياف املجتمع عنصر 

رئيس لدحر اإلرهاب واجتثاثه من جذوره، 

وإدراكا لآلثار االجتماعية الناجمة عن 

واملمارسات اإلسرائيلية، العمليات اإلرهابية 

 29/3/2017بتاريخ  699صدر قرار  القمة رقم 

تشكيل لجنة برئاسة رئيس املكتب التنفيذي 

ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

وعضوية األمانة العامة واملجالس الوزارية 

واملنظمات العربية املتخصصة ذات الصلة 

، بالتنسيق مع الدول األعضاء وكافة الشركاء

التخاذ اإلجراءات الالزمة  لتنفيذ اإلعالن 

العربي "دعم العمل العربي للقضاء على 

اإلرهاب" الصادر عن املؤتمر  الوزاري حول 

"اإلرهاب والتنمية االجتماعية: أسباب 

 (.28/2/2017-27ومعالجات" )شرم الشيخ 
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 في إطار مهام 

إدارة املرأة واألسرة 

 والطفولة
 

أنشئت ) العربيةلجنة املرأة  ✓

 رقم الجامعة مجلس قرارب

 سبتمبر في الصادر 2828

1971) 
 

 لجنة األسرة العربية ✓

 مجلس أنشئت بقرار)

 القمة مستوى  على الجامعة

 -17- ع.د 8/3 رقم

23/3/2005) 
 

 لجنة الطفولة العربية ✓

أنشئت بقرار مجلس وزراء )

الشؤون االجتماعية العرب 

 7/12/1989 بتاريخ 146رقم 

وقرار مجلس الجامعة رقم 

بتاريخ  105د.ع -5562

21/3/1996) 

 
 

 

 

 

اللجان املنبثقة عن لجنة  •

  الطفولة العربية
 

لجنة متابعة وقف العنف  ✓

أنشئت بموجب  :ألطفالاضد 

التوصية الصادرة عن لجنة 

الطفولة العربية في دورتها 

 (2007الثالثة عشر )القاهرة 
 

العربية   االستشارية لجنةال ✓

أنشئت بقرار  :لحقوق الطفل

مجلس وزراء الشؤون 

( 681االجتماعية العرب رقم )

في دورته العادية الحادية 

 (2011والثالثين )بيروت 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3الفقرة ) (3املادة )

الكرامة اإلنسانية،  فيمتساويان  املرأةالرجل و

ظل التمييز اإليجابي الذي  في والحقوق والواجبات،

أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى 

والتشريعات واملواثيق النافذة لصالح املرأة. وتتعهد 

 لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير 
ً
تبعا

املساواة الفعلية بين الالزمة لتأمين تكافؤ الفرص و

 فيالواردة التمتع بجميع الحقوق  في النساء والرجال

 هذا امليثاق.
 

 (33املادة )

هي الوحدة الطبيعية واألساسية  األسرة .1

للمجتمع، والزواج بين الرجل واملرأة أساس 

تكوينها وللرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سن 

الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط 

ال برضا إوأركان الزواج، وال ينعقد الزواج 

إكراه فيه وينظم الطرفين رضاء كامال ال 

التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل واملرأة 

عند انعقاد الزواج وخالل قيامه ولدى 

 . انحالله

وتقوية  حماية األسرةتكفل الدولة واملجتمع  .2

أواصرها وحماية األفراد داخلها وحظر 

مختلف أشكال العنف وإساءة املعاملة بين 

أعضائها، وبخاصة ضد املرأة والطفل. كما 

كفل للمومة والطفولة والشيخوخة وذوي ت

االحتياجات الخاصة الحماية والرعاية 

 للناشئين والشباب أكبر 
ً
الالزمتين وتكفل أيضا

 فرص التنمية البدنية والعقلية.

 لجنة املرأة العربيةفي إطار 
 

لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء " ✓

تم   :"النزاعات املسلحة باملنطقة العربية

اعتماد مهامها من قبل مجلس الجامعة على 

بموجب  151املستوى الوزاري في دورته العادية 

 .6/3/2019، بتاريخ 8374القرار رقم 

  أربعون : العربي التقرير " ✓
 
 اتفاقية على عاما

 "املرأة ضد التمييز  أشكال كافة على القضاء

 هيئةكل من  مع بالتعاون تم إعداده  :(2019)

 االقتصادية واللجنة للمرأة املتحدة األمم

 وصندوق ( االسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية

 .للسكان املتحدة األمم

 في املحرز  التقدم حول  اإلقليمي التقرير " ✓

 خمسة بعد بيجين عمل ومنهاج إعالن تنفيذ

  وعشرين
 
 بالتعاون تم إعداده  :(2019) "عاما

 االقتصادية املتحدة األمم لجنة مع

 بالشراكة( اإلسكوا) آسيا لغرب واالجتماعية

 الجنسين بين للمساواة املتحدة األمم هيئة" مع

 العربية. املرأة ومنظمة "املرأة وتمكين

 وخطة "العربية للمرأة القاهرة إعالن" ✓

 أجندة" التنفيذية االستراتيجية العمل

 :"2030العربية  املنطقة في املرأة تنمية

في  (701)رقم  القمة بموجب قرار ةمعتمد

 (؛األردن – 2017مارس ) (28دورتها العادية )
 

وخطة العمل التنفيذية حول  ةاستراتيجي ✓

مجلس  بقرار ةعتمدم :املرأة واألمن والسالم

القرار الجامعة على املستوى الوزاري بموجب 

 ؛2015سبتمبر  - (144) ع.( د7966)
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تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية  .3

 حماية الطفلواإلدارية والقضائية لضمان 

وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية 

والكرامة واعتبار مصلحته الُفضلى املعيار 

األساس ي لكل التدابير املتخذة في شأنه في جميع 

 لالنحراف أو 
ً
األحوال، وسواء كان معرضا

.
ً
 جانحا

 

  (34املادة )

حق الطفل في عترف الدول األطراف بت: (3الفقرة )

ومن أداء أي  االقتصاديحمايته من االستغالل 

عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم 

 بصحته أو بنموه البدني، 
ً
الطفل، أو أن يكون مضرا

أو العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو االجتماعي. 

ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية 

األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه 

 تحديد سن أدنى لاللتحاق بالعمل أ.: ما يليخاص ب

 ج. وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه ب.

فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان 

  إنفاذ هذه األحكام بفعالية.

ال يجوز التمييز بين الرجل واملرأة في حق : (4الفقرة )

االستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل 

ونوعية  قيمةلعمل واألجور عند تساوي وحماية ا

 .العمل

خطة العمل حول مكافحة األمية بين " ✓

 :"مقاربة تنموية :النساء في املنطقة العربية

معتمدة من قبل مجلس الجامعة على مستوى 

  .(2013) 24-د (584)لقرار رقم االقمة ب
 

 العربية لجنة األسرةفي إطار 
 

وثيقة "منهاج العمل لألسرة في املنطقة  ✓

العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية 

عمال أخالل نم اعتمادها  :"2030املستدامة 

الدورة العادية الرابعة للقمة العربية "

)بيروت:  "التنموية: االقتصادية واالجتماعية

( كأجندة تنمية للسرة في املنطقة 2019يناير 

الدول  (60القرار رقم )حيث دعى العربية، 

األعضاء بالتنسيق مع األمانة العامة للعمل 

على تنفيذ منهاج العمل للسرة في املنطقة 

العربية، وبما يعزز الجهود الرامية الى تنفيذ 

 .2030خطة التنمية املستدامة 

استراتيجية وخطة عمل تنفيذية لوثيقة " ✓

في  منهاج العمل لألسرة في املنطقة العربية

إطار تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

  للتوصية الصادرة تم إعدادها  :"2030
ً
تنفيذا

عن لجنة األسرة العربية في دورتها الثامنة 

 (.2018)الرباط: سبتمبر 

"منهاج العمل لألسرة في املنطقة العربية في  ✓

إطار تنفيذ أهداف التنمية املستدامة 

الشؤون معتمد من قبل مجلس وزراء  :"2030

االجتماعية العرب في دورته العادية السادسة 

عام ل( 833)  والثالثين بموجب القرار رقم

 ؛2016
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 لجنة الطفولة العربيةفي إطار 
 

 

 الذين األطفال لظاهرة" التحليلية الدراسة ✓

 الوطن في لهم مأوى  الشارع من يتخذون 

تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء  :"العربي

( 39)في دورته الشؤون االجتماعية العرب 

 ة، كوثيقة استرشادي17/12/2019بتاريخ 

  .للدول األعضاء

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في  ✓

تم  :وضع اللجوء في املنطقة العربية

 األمم املتحدة إعدادها بالتعاون مع مفوضية

  السامية لشؤون الالجئين
ً
لقرار   تنفيذا

جلس وزراء الشؤون ( مل38صادر عن الدورة )

الدورة "صادر عن  ، وقراراالجتماعية العرب

الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية 

( "باعتماد 2019)بيروت: يناير  "واالجتماعية

االستراتيجية العربية لحماية األطفال في 

نطقة العربية كوثيقة وضع اللجوء بامل

استرشادية لضمان حماية األطفال في وضع 

 اللجوء في املنطقة العربية وإنفاذ حقوقهم".

 :"عمل األطفال في الدول العربية"دراسة  ✓

تم إعدادها بالتعاون مع منظمة العمل 

الدولية ومنظمة العمل العربية واملجلس 

العربي للطفولة والتنمية ومنظمة األمم 

 وتم اعتمادها ،لغذية والزراعةاملتحدة ل

مجلس وزراء الشؤون بموجب قرار 

عن  الصادر 886رقم  االجتماعية العرب

 .5/12/2018بتاريخ  38الدورة العادية 
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وثيقة "املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم  ✓

اعتمدت من  :لقضايا الطفولة العربية"

قبل مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب 

 15/12/2016( بتاريخ 36في دورته العادية )

في دورته العادية  مجلس وزراء اإلعالم العربو 

وتعتبر أول وثيقة  ،12/7/2017بتاريخ ( 48)

 إرساءعلى املستوى العربي تسهم في 

  اإلعالمي األداء في مهنية أخالقيات
ً
 تعزيزا

األطفال في املنطقة  حقوق  فةثقا لنشر

 ؛العربية

الدليل التشريعي االسترشادي املعدل  ✓

 تم إعداده  :(2011لحقوق الطفل )
ً
تنفيذا

لقرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

 (4/12/2012بتاريخ -32د.-708العرب )ق

دول األعضاء عند وضع لكوثيقة استرشادية ل

  .قوانينها الوطنية املتعلقة بالطفل
    

 لقرار  :إنشاء "البرملان العربي للطفل" ✓
ً
تنفيذا

 535مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 

 تاستضافو  .28/3/2010بتاريخ  - (22) د.ع

إمارة  - دولة اإلمارات العربية املتحدة

 لقرار مجلس ملقر الدائم ا الشارقة
ً
استنادا

جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 

 ؛8/9/2016( بتاريخ 146)د.ع -(8089) رقم
 

العربي املقارن ملدى إعمال  التقرير " ✓

توصيات دراسة األمين العام لألمم املتحدة 

اإلصدار األول  :"لوقف العنف ضد األطفال

اإلصدار  ؛(2013اإلصدار الثاني )، (2011)

 .الثالث
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خطة عربية شاملة لضمان حقوق " ✓

تم  :"طفال في حاالت الكوارث الطبيعيةأل ا

 ،بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفلإعدادها 

مجلس وزراء الشؤون قبل وتم اعتمادها من 

االجتماعية العرب بموجب القرار رقم )ق 

 ؛(13/12/2015(، 35)د. 799
\\ 

 ذات الصلة باملرأة واألسرة والطفل أليام العربيةا

  شباط/فبراير 1 :يوم املرأة العربية ✓

 ؛كانون األول /ديسمبر 7 :يوم األسرة العربية ✓

 تشرين األول /أكتوبر 1 :يوم الطفل العربي ✓

ويوافق ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني 

آللة العسكرية ا على يدمحمد الدرة 

 ؛اإلسرائيلية الغادرة

األسبوع األول من شهر  :اليوم العربي لليتيم ✓

  نيسان/بريلإ
ً
 وزراء مجلس قرارل استنادا

 (26) دورته في العرب االجتماعية الشؤون

 ؛18/12/2006بتاريخ

 

 في إطار مهام

دارة شؤون الالجئين إ

 واملغتربين والهجرة
 

 

 

  (26املادة ) 

على إقليم دولة  بشكل قانونيلكل شخص يوجد . 1

طرف حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة في أية جهة 

 ؛ من هذا اإلقليم في حدود التشريعات النافذة

ال يجوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخص ال يحمل .2

على أراضيها إال  بصورة شرعيةجنسيتها ومتواجد 

 للقانون وبعد تمكينه من 
ً
بموجب قرار صادر وفقا

عرض تظلمه على الجهة املختصة، ما لم تحتم 

دواعي األمن الوطني خالف ذلك، وفي كل األحوال 

 ؛يمنع اإلبعاد الجماعي

 

صدرت أ: 2019 لالجئين العاملي اليومبيان  •

العربية اإلقليمية حول الهجرة عملية التشاور 

 ضرورة ضمنواللجوء بيان بهذه املناسبة يت

 األجل طويلة اإلنمائية املساعدات "تعزيز

 في الوطنية التنمية وخطط لالقتصاد الداعمة

 وكذلك والنازحين، لالجئين املستضيفة الدول 

 األحادية القسرية التدابير اتخاذ عن االمتناع

 الالجئين أوضاع على سلبية آثار من لها ملا

 أقرتها التي اإلنسان بحقوق  والتمتع والنازحين

 .الدولية" والقوانين املواثيق
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  (28املادة )

إلى بلد  اللجوء السياس يص الحق في طلب شخلكل 

 من االضطهاد، وال ينتفع بهذا الحق من 
ً
آخر هربا

يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام، وال 

 يجوز تسليم الالجئين السياسيين.

  5( الفقرة 34املادة )

الحماية الضرورية على كل دولة طرف أن تضمن 

افدين  للتشر  للعمال الو
ً
 يعات النافذة.إليها طبقا

محاور  وثيقة "مساهمة عملية التشاور في •

 حول  العاملي للمنتدى عشر  الثانية الدورة

 التأكيد" تتضمن ":2019 والتنمية الهجرة

 واحترام اإلنسان حقوق  مراعاة أهمية على

 وضع عند للمهاجرين اإلنسانية الكرامة

 اإلنسان حقوق  كفالة أن حيث السياسات،

 أمر للمهاجرين اإلنسانية الكرامة واحترام

 ولتعزيز االجتماعي التماسك لتحقيق ضروري 

 واملقصد املصدر دول  في املهاجرين مساهمات

 القوانين مع يتفق بما وذلك سواء، حد   على

 دولة"؛ لكل الدولية وااللتزامات الوطنية

وثيقة "مساهمة عملية التشاور في االتفاق  •

"عملية التشاور : صدرت عن "العاملي لالجئين

العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء" 

وتضمنت التوصية بضرورة احترام مبادئ 

اللذين حقوق االنسان لجميع األشخاص 

يغادرون بلدانهم إلى دول املهجر أو اللجوء 

ألسباب قسرية بغض النظر عن وضعهم 

  ؛القانوني الذي يرافق رحلتهم إلى دولة املهجر
 

وثيقة "مساهمة عملية التشاور في االتفاق  •

 :العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية"

أهمية األخذ في االعتبار حقوق " تضمنت

للمهاجرين كافة واإلدماج االجتماعي، اإلنسان 

 "والتماسك، ومنع جميع أشكال التمييز
 

مجلس  : صدر قراريوم املغترب العربي •

 6454الجامعة على املستوي الوزاري رقم 

 22يوم بشأن اعتبار  14/9/2004تاريخ ب

  يوما للمغترب العربي؛ تشرين الثاني/نوفمبر
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 ي إطار مهام ف

 والرياضةإدارة الشباب 
 

مجلس وزراء الشباب  ✓

 والرياضة العرب

 

اللجنة الفنية الشبابية  ✓

 املعاونة للمجلس
 

 اللجنة الفنية الرياضية ✓

 املعاونة للمجلس

  (33املادة )

تكفل الدولة واملجتمع حماية األسرة : (2الفقرة )

وتقوية أواصرها وحماية األفراد داخلها وحظر 

مختلف أشكال العنف وإساءة املعاملة بين 

أعضائها، وبخاصة ضد املرأة والطفل. كما تكفل 

للمومة والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجات 

 و الخاصة الحماية والرعاية الالزمتين 
ً
تكفل أيضا

فرص التنمية البدنية للناشئين والشباب أكبر 

  ؛والعقلية

تتخذ الدول األطراف كل التدابير : (3الفقرة )

 الحق في ممارسة الرياضةالضرورية لضمان 

 البدنية وبخاصة الشباب".

 

 

 

 

: الدليل االسترشادي للشباب والرياضة •

الدليل  بإصدارالعربية  الدول  جامعةقامت 

 كبوصلةاالسترشادي للشباب والرياضة 

وذلك بموجب قرار ، للجهود الوطنية املبذولة

 (3)مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 

 ؛2016لعام 
 

الحملة الشبابية ال للعنف ال للتطرف ال  •

جامعة الدول العربية )ادارة  قامت: لإلرهاب

الشباب والرياضة( بإطالق الحملة الشبابية 

لنشر الوعي  "ال للعنف ال للتطرف ال لإلرهاب"

ولية ؤ بين الشباب العربي بأهمية التصدي بمس

ليات العمل العربي آللفكار املتطرفة وتعزيز 

املشترك للوقوف ضد موجات الغلو والتطرف 

 ؛والعنف
 

قامت جامعة الدول : عاصمة الشباب العربي •

طالق إدارة الشباب والرياضة( بإالعربية )

من مبادرة عاصمة الشباب العربي بقرار 

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بتاريخ 

 صدر املجلس قراراته باختيار:أو  .5/5/2014

 2015عاصمة الشباب العربي لعام  املنامة ✓

 2016عاصمة الشباب العربي لعام  طلرباا ✓

 2017ة الشباب العربي لعام عاصم الكويت ✓

 2018عربي لعام عاصمة الشباب ال ةالقاهر  ✓

 2019عاصمة الشباب العربي لعام  ستون ✓

 2020عاصمة الشباب العربي لعام  دبغدا ✓

 2021عاصمة الشباب العربي لعام ت بيرو  ✓

 2022عاصمة الشباب العربي لعام  بنغازي  ✓

 2023م عاصمة الشباب العربي لعا القدس ✓
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دارة الشباب إنظمت  :صالون الشباب العربي •

صالون الشباب العربي   2017عام  والرياضة

بعنوان "التعليم والسوق املوازية األول 

ومعالجة البطالة" تحت شعار "مع الشباب 

لبناء مستقبلهم" كمبادرة فريده لعمل حوار 

تعميق مفتوح بين الشباب ومرؤوسيه ل

ملساهمة في وا القادة والشبابالتفاهم بين 

تطوير املعرفة املشتركة وزيادة الوعي بمفاهيم 

نظم صالون و  .التمكين القيادي مارساتوم

باململكة  2018عام  الشباب العربي الثاني

املبادرات "ردنية الهاشمية تحت عنوان أل ا

الشبابية التطوعية لتبادل الخبرات بين 

الشباب العربي واالطالع على املبادرات 

 . "التطوعية التي اطلقها الشباب
 

 في إطار مهام 

 إدارة الصحة 

 واملساعدات اإلنسانية

 مجلس وزراء الصحة العرب ✓

مبعوث األمين العام لشؤون  ✓

 اإلغاثة اإلنسانية

 

الهيئة العربية لخدمات نقل " ✓

 "الدم

اللجنة الفنية االستشارية " ✓

 "للتشريعات الصحية

اللجنة الفنية االستشارية " ✓

 "العربية للتمريض والقبالة

اللجنة الفنية العليا للدواء " ✓

 "العربي

لجنة املعنية بوضع الخطة لا" ✓

االستراتيجية العربية متعددة 

القطاعات حول صحة 

طفال واملراهقات أل مهات واأل ا

-2019ذات أهداف محددة )

2030)" 

  (39املادة )

تقر الدول األطراف بحق كل فرد في املجتمع في  -1

 التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية

يمكن بلوغه، وفي حصول املواطن  والعقلية

 الرعاية الصحيةمجانا على خدمات 

وعلى مرافق عالج األمراض دون أي  ،األساسية

 نوع من أنواع التمييز. 

تشمل الخطوات التي تتخذها الدول األطراف  -2

تطوير الرعاية الصحية  -أ التدابير التالية:

األولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى 

التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر املراكز 

 -ب؛ عن املوقع الجغرافي أو الوضع االقتصادي

 
ً
  العمل على مكافحة األمراض وقائيا

ً
 وعالجيا

نشر الوعي  -ج؛ بما يكفل خفض الوفيات

 

الخطة االستراتيجية العربية متعددة " •

القطاعات حول صحة األمهات واألطفال 

معتمدة بقرار  :"(2030-2019واملراهقات )

الصادر ( 14س وزراء الصحة العرب رقم )مجل

 ؛(2019فبراير ) -51-عن دورته العادية 

االستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات " •

الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في 

ار معتمدة بموجب قر  :"املنطقة العربية

( الصادر  4)مجلس وزراء الصحة العرب رقم 

 ؛(2019فبراير  )جنيف -52-عن دورته العادية 

بين األمانة العامة ومكتب مذكرة التفاهم  •

األمم املتحدة اإلقليمي املعنى باملخدرات 

من تعاطى للوقاية : (2018)أكتوبر  والجريمة

 العالج والرعاية.توفير املخدرات و 
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مكافحة املمارسات  -ه؛ والتثقيف الصحي 

توفير  -د؛ التقليدية الضارة بصحة الفرد

؛ النقية لكل فردالغذاء األساس ي ومياه الشرب 

مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير  -و

مكافحة املخدرات  -ز؛ التصريف الصحي

واملؤثرات العقلية والتدخين واملواد الضارة 

 بالصحة.

الدليل االسترشادي ملكافحة التدخين والتبغ  •

اعتمده مجلس وزراء الصحة  :ومنتجاته

( الصادر عن 5العرب بموجب قراره رقم )

 .بجنيف 2018مايو   في( 50دورته العادية )

اعتمده مجلس وزراء  :يوم الصحة العربي •

( الصادر 4الصحة العرب بموجب قرار رقم )

 ؛(2018مارس ) -49-عن دورته العادية 

االستراتيجية العربية للصحة والبيئة  •

اعتمدها مجلس وزراء الصحة  (2017-2030)

العرب في االجتماع الوزاري املشترك ملجلس ي 

 ؛(2017)وزراء الصحة ووزراء البيئة العرب 

االسترشادي لوضع قانون خاص الدليل  •

اعتمده  باملسؤولية الطبية وحقوق املريض:

( 2مجلس وزراء الصحة العرب بقراره رقم )

 ؛(2016مارس ) -45-الصادر عن دورته 

القانون االسترشادي العربي لحماية حقوق  •

اعتمده مجلس وزراء الصحة العرب  :املرض ى

( الصادر عن دورته 12بموجب قراره رقم )

 ؛2015فبرايرفي ( 43العادية )

-2014االستراتيجية العربية ملكافحة االيدز ) •

معتمدة بموجب قرار مجلس وزراء  :(2020

( الصادر عن دورته 4الصحة العرب رقم )

 ؛(2014مارس ) -41-العادية 

الخاص بتنظيم الطب القانون االسترشادي  •

اعتمده مجلس  :التقليدي والتكميلي والبديل

( 9وزراء الصحة العرب بموجب قراره رقم )

مارس في ( 39الصادر عن دورته العادية )

 ؛2013
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االستراتيجية العربية لتطوير الرعاية  •

املعتمدة  :الصحية األولية وطب األسرة

بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم 

في  ةنعقدامل( 35( الصادر عن دورته العادية )3)

 ؛مانة العامةأل بمقر ا 2011مارس 
 

 في إطار مهام

 إدارة منظمات 

 املجتمع املدني

لجنة مؤسسات املجتمع  ✓

 املدني العربية

 

 

لجنة فريق عمل تعديل  •

 املعايير

 

  (24املادة )

 الحق في: لكل مواطن

مع اآلخرين  تكوين الجمعياتحرية  :5 ةالفقر 

 واالنضمام إليها. 

حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة : 6الفقرة 

 سلمية.

  (35املادة )

تكوين الجمعيات أو لكل شخص الحق في حرية  -1

واالنضمام إليها، وحرية ممارسة  النقابات املهنية

ال يجوز  -2 العمل النقابي من أجل حماية مصالحه؛

فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق 

والحريات إال تلك التي ينص عليها التشريع النافذ 

وتشكل تدابير ضرورية لصيانة األمن القومي أو 

السالمة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة 

العامة أو اآلداب العامة، أو حماية حقوق اآلخرين 

 .وحرياتهم"

 

تم : العربي ملنظمات املجتمع املدنيالعقد  •

 عربيا عقدا 2026 لىإ 2016 من فترةال عالنإ

 من العقد واعتماد املدني املجتمع ملنظمات

 العرب االجتماعية ونؤ الش وزراء قبل مجلس

-35)د 793بموجب القرار رقم 

 ؛(13/12/2015
 

 

 املدني املجتمع ملنظمات بيانات قاعدة بناء •

 دولة 18 في املجاالت مختلف في العاملة

 ؛عربية

 
 

 ممأل ا من كل مع التعاون  واصر أ تدعيم •

 املجتمع مجال في األوروبي واالتحاد املتحدة

  ؛املدني

  

 

 في إطار مهام 

إدارة التربية والتعليم 

 والبحث العلمي

 

 

لجنة التنسيق العليا للعقد " •

مية وتعليم أل العربي ملحو ا

 "الكبار

لجنة التنسيق العليا " •

العربية للبحث  لالستراتيجية

 ."والتكنولوجي واالبتكار العلمي

  (41املادة )

واجب على الدولة، التزام  محو األمية -1

 .التعليم يولكل شخص الحق ف

مجانية تضمن الدول األطراف ملواطنيها  -2

على األقل في مرحلتيه االبتدائية  التعليم

واألساسية. ويكون التعليم االبتدائي 

 الالجئين أمية لـ"محو  تفاهم مذكرة توقيع •

 ومعسكرات النزوح مناطق  في والنازحين

 مانةأل ا تضم :"العربي الوطن في اللجوء

 واملنظمة العربية الدول  لجامعة العامة

 قليميإلا اليونسكو ومركز العربية الكشفية

 الكبار لتعليم العامة والهيئة الكبار، لتعليم

 .العربية مصر بجمهورية
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 ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه 
ً
إلزاميا

 للجميع دون تمييز.

تتخذ الدول األطراف في جميع امليادين كل  -3

التدابير املناسبة لتحقيق الشراكة بين 

الرجل واملرأة من أجل تحقيق أهداف 

 التنمية الوطنية.

تعليم لدول األطراف توفير تضمن ا -4

لشخصية  يستهدف التنمية الكاملة

اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان 

 والحريات األساسية. 

تعمل الدول األطراف على دمج مبادئ  -5

حقوق اإلنسان والحريات األساسية في 

املناهج واألنشطة التعليمية وبرامج 

التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير 

 ة.الرسمي

تضمن الدول األطراف وضع اآلليات  -6

مدى  تحقيق التعلم املستمرالكفيلة ب

الحياة لكل املواطنين، ووضع خطة وطنية 

 لتعليم الكبار.

 

  (2( الفقرة )42املادة )

 حرية البحث العلميتعهد الدول األطراف باحترام 

والنشاط املبدع، وتكفل حماية املصالح املعنوية 

واملادية الناتجة عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو 

 .الفني

 

 

 

االستراتيجية العربية للبحث العلمي " •

والتكنولوجي واالبتكار والخطة التنفيذية 

مجلس جامعة الدول العربية  هااعتمد :لها"

( 28)د.ع ( 700قراره رقم )بعلى مستوى القمة 

 ؛29/3/2017بتاريخ 

"العقد العربي ملحو األمية وتعليم الكبار  •

مجلس جامعة الدول  أصدر: "2015-2024

( على مستوى القمة 26العربية في دورته )

عالن العقد العربي ملحو إ( ب636القرار رقم )

عقد ك (2015-2024)مية وتعليم الكبار أل ا

بجدية، أل شكالها )األلقضاء على األمية بجميع 

  ؛الرقمية، الثقافية(
 

مية أل الخطة االعالمية للعقد العربي ملحو ا" •

وتعليم الكبار والخطة التنفيذية امللحقة 

العرب في اإلعالم  مجلس وزراء هااعتمد :"بها

 ؛(49دورته )
 

 

 على مستوى األلكسو

  :لكسو كتابين في حقوق اإلنساناألصدرت أ •
 

"الدليل التطبيقي للتربية على حقوق كتاب  ✓

 (.2008)اإلنسان وممارسة الديمقراطية" عام 
 

"التربية على حقوق اإلنسان" في العام كتاب  ✓

  (؛2004)
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 في إطار مهام

  إدارة الثقافة

 وحوار الحضارات
 

فريق متابعة تنفيذ أهداف " ✓

التنمية املستدامة في مجال 

 أنش ئ بموجب) "الثقافة

توصية صادرة عن مؤتمر 

الثقافة ومتابعة تنفيذ "

أهداف خطة التنمية 

" )نوفمبر 2030املستدامة 

 ؛(2017
 

"اللجنة الدولية للحفاظ  ✓

على التراث التاريخي 

جامعة )بعضوية  اإلنساني"

منظمات و الدول العربية 

 يسيسكوإو لكسو األ

 يونسكو والبرملان العربيو 

مؤسسة األزهر الشريف و 

اآلثارين العرب ومركز واتحاد 

 (جمعة ماجد للفنون والتراث

أنشئت باقتراح من وقد 

البرملان العربي وموافقة 

  جامعة العربيةلالعام ل األمين

 

لجنة الخبراء املتخصصين في  ✓

 مجال اللغة العربية

 

 ( 25املادة )
 

 يجوز حرمان األشخاص املنتمين لألقليات من ال "

واستخدام لغتها وممارسة تعاليم  التمتع بثقافاتها

 "دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.
 

  (30املادة )
 

حرية الفكر والعقيدة لكل شخص الحق في .1

، وال يجوز فرض أية قيود عليها إال بما ينص والدين

 ؛ عليه التشريع النافذ
  
ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو .2

ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع معتقده  أو 

غيره إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون 

ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق 

لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو  ،اإلنسان

الصحة العامة أو اآلداب العامة، أو لحماية حقوق 

 ؛اآلخرين وحرياتهم األساسية
 

 3. 
ً
لآلباء أو األوصياء حرية تأمين تربية أوالدهم دينيا

."
ً
 وخلقيا

 

  (42املادة )

املشاركة في الحياة حق  لكل شخص (:1ة )الفقر 

فوائد التقدم العلمي وفي التمتع ب الثقافية

 وتطبيقاته. 

تسعى الدول األطراف للعمل املشترك : (3الفقرة )

وتعزيز التعاون فيما بينها على كل األصعدة 

واإلبداع ومنظماتهم بمشاركة كاملة ألهل الثقافة و

الترفيهية والثقافية العلمية و البرامج من أجل تطوير 

 ".والفنية وتنفيذها

 الثقافة
 

 :"املنتدى العربي للنهوض باللغة العربية" •

بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للغة العربية 

 من كل عام؛ديسمبر 18الذي يوافق 
 

النهوض باللغة العربية تحت استراتيجية " •

شعار" التمكين للغة العربية رمز هويتنا 

أقرت في مؤتمر وزراء الثقافة  :وأداة تنميتها"

  ؛2018العرب في أكتوبر 

بقرار  اعتمد :(فبراير 27) لتراث العربيايوم  •

مجلس الجامعة على املستوى الوزاري رقم 

 ؛2016في مارس ( 145د.ع )-3080

 حوار الحضارات

توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لجامعة  •

الدول العربية ومؤسسة أناليند للحوار بين 

 .16/9/2019الثقافات، بتاريخ 

توقيع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لجامعة  •

الدول العربية واملجلس العاملي للتسامح 

 ، 3/9/2019والسالم، بتاريخ 

الخطة االستراتيجية العربية املوحدة  •

: (2019 – 2016لتحالف الحضارات )

اعتمدت بقرار مجلس الجامعة على املستوى 

( بتاريخ 145د.ع ) 8029الوزاري رقم 

املتضمن حث الدول األعضاء  11/3/2016

على تنفيذ البرامج واألنشطة العربية املشتركة 

واملدرجة ضمن الخطة بما يسهم في تعزيز 

تعايش السلمي ودعم مبادئ التسامح ال

والتفاهم املتبادل بين مختلف األمم 

 ؛والشعوب
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 التنمية املستدامة واالنتخابات مجالي: في ثانيا
 

 في إطار مهام

إدارة التنمية املستدامة 

 والتعاون الدولي
 

ملتابعة تنفيذ   اللجنة العربية ✓

أهداف التنمية املستدامة 

 في الدول العربية 2030

 

اللجنة الفرعية للقضاء " •

على الجوع فى املنطقة 

 :"العربية

 

عقد ثالث اجتماعات تم  ✓
وزير معالي للجنة برئاسة 

الزراعة والموارد الطبيعية 
 ؛بجمهورية السودان

 

تم تشكيل سبع مجموعات  ✓
عمل تضم في عضويتها 

قليمية إمنظمات عربية و 
ودولية ومراكز بحثية 
والمجتمع المدني والقطاع 

إضافة إلى الشباب  ،الخاص
العربي للتنمية المستدامة، 
على ان تتضمن كل مجموعة 
رئيس ورئيس مشارك، وتضم 

 منظمة عربية.
     

هو حق من حقوق  الحق في التنمية: (37املادة )

اإلنسان األساسية، وعلى جميع الدول أن تضع 

السياسات اإلنمائية والتدابير الالزمة لضمان هذا 

ي لتفعيل قيم التضامن والتعاون الحق. وعليها السع

فيما بينها وعلى املستوى الدولي للقضاء على الفقر 

وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية 

وسياسية. وبموجب هذا الحق فلكل مواطن 

املشاركة واإلسهام في تحقيق التنمية والتمتع 

 .بمزاياها وثمارها

االطار االسترشادى العربي لدعم تنفيذ " •

  "2030التنمية املستدامة خطة 
 

مصفوفة التعاون القائمة بين األمانة تفعيل  •

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب "العامة و

حمر في منطقة الشرق أل حمر والهالل األ ا

 ؛"فريقياأوسط وشمال أل ا
 

التقرير العربي حول أثر النزاعات " •

والصراعات في تحقيق التنمية املستدامة في 

  "املنطقة العربية
•  

 

 في إطار مهام 

 أمانة شؤون االنتخابات

 ( 24املادة ) 

  :لكل مواطن الحق في

 ؛ املمارسة السياسيةحرية .1

إما مباشرة أو  املشاركة في إدارة الشؤون العامة.2

 ؛ بواسطة ممثلين ُيختارون بحرية

أوفدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية  ✓

بعثات ملراقبة االستحقاقات االنتخابية من 

أجل تعزيز مبدأ املصداقية والشفافية ومسيرة 

الديمقراطية، والعمل على تقييم مختلف 

جوانب العملية االنتخابية، بما في ذلك عملية 

يل الناخبين واملرشحين وفترة الحمالت تسج
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أو اختيار من يمثله بطريقة حرة  ترشيح نفسه.3

ونزيهة وعلى قدم املساواة بين جميع املواطنين بحيث 

 ؛ تضمن التعبير الحر عن إرادة املواطن

أن تتاح له على قدم املساواة مع الجميع فرصة .4

تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ 

 ؛ الفرص

الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام  حرية تكوين.5

 إليها؛ 

ال .7 حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية؛.6

يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير 

القيود املفروضة طبقا للقانون، والتي تقتضيها 

الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق 

اإلنسان، لصيانة األمن الوطني أو النظام العام أو 

أو اآلداب العامة  السالمة العامة أو الصحة العامة

 أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

االنتخابية ومجريات يوم االقتراع وإعالن 

النتائج، والتأكد من مطابقتها للقوانين 

واالنظمة املتبعة في الدولة وكذلك املعايير 

  ؛الدولية املتعارف عليها
 

( في 1992شاركت األمانة العامة منذ عام ) ✓

ما بين استفتاء على  ا( استحقاق79)

 ، وذلكة وتشريعيةيوانتخابات رئاس  الدستور 

 -تونس  -اإلمارات  -األردن ) عربية ( دولة13)في 

 -الصومال  -السودان  -جيبوتي  -الجزائر 

 -مصر  -ليبيا  -لبنان  -جزر القمر  -العراق 

 -الشيشان ) غير عربية دول  (8)( وفي موريتانيا

 -ليتوانيا  -جورجيا  -ء روسيا البيضا -اثيوبيا 

 لواليات املتحدة األميركية(؛ –الهند  -إكوادور 
 

"معلومات ومؤشرات عنوان بصدار كتيب إ ✓

 حول االنتخابات في الدول العربية"

ويتضمن ( 2018)نوفمبر/تشرين الثاني 

ساسية املتعلقة باالنتخابات في أل املعلومات ا

 نظمةأل الدول العربية و مقارنات فيما بين ا

املتبعة في كل دولة وتحليلها وتحويلها إلى 

رسومات بيانية إلبراز مدى التباين فيما بين 

نظمة املستخدمة إلعطاء مؤشرات حول أل ا

ساسية املتعلقة بالعملية أل العناصر ا

 ة؛االنتخابية في الدول العربي

"ملتقى اإلدارات االنتخابية في الدول  ✓

 2016الدورة األولى عام  عقدت :العربية"

باالنتخابات في املنطقة  املعنية لطرافل لقاءك

تحت  2018ام عالدورة الثانية و  ،العربية

 عنوان "تسجيل الناخبين"؛
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 الدول  جامعة دليل" من ولىأل ا الطبعة إصدار ✓

اقبة العربية )مايو/أيار  االنتخابات" ملر

جامعة في التضمن منهجية عمل امل (2016

املراقبة، واإلطار القانوني املنظم بعثات 

لعملها، والحقوق والواجبات التي تحدد إطار 

 ؛عمل املراقبين أثناء مهمتهم

 إعالن" ىعل 19/8/2015بتاريخ   املصادقة  ✓

اقبة مبادئ  ومدونة لالنتخابات الدولية املر

اقبي السلوك قواعد  االنتخابات ملر

 ؛"الدوليين

 
 
 الــــقــــانوني: في املجــــــال ثالثا

 في إطار

 األمانة الفنية مهام 

 ملجلس وزراء العدل

 

 

 

 قليميإلا البرنامجلجنة تسيير  ✓

 ومكافحة ملنع العربية للدول 

 رهابإل ا و  الجريمة

 وتعزيز  الصحية والتهديدات

 بما الجنائية العدالة نظم

 الدولية املعايير  مع يتماش ى

 – 2016) االنسان لحقوق 

2021) 

 

 

  (9)املادة 

تجارب طبية أو علمية على أي ال يجوز إجراء 

شخص أو استغالل أعضائه دون رضائه الحر 

وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع 

مراعاة الضوابط والقواعد األخالقية واإلنسانية 

واملهنية والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيلة بضمان 

نافذة في كل سالمته الشخصية وفقا للتشريعات ال

دولة طرف. وال يجوز بأي حال من األحوال االتجار 

 .باألعضاء البشرية
 

  (10املادة )

في جميع صورهما  الرق واالتجار باألفرادحظر ي.1

وُيعاقب على ذلك. وال يجوز بأي حال من األحوال 

 االسترقاق واالستعباد. 

من أجل الدعارة  السخرة واالتجار باألفرادتحظر  .2

أو االستغالل الجنس ي أو استغالل دعارة الغير أو أي 

 شكل آخر أو استغالل األطفال في النزاعات املسلحة.

"النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي  •

العربي في مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة 

: تم اعتماده بموجب قرار صادر عن املنظمة"

 (؛2019مجلس وزراء العدل العرب )نوفمبر 

 ضحايا ملساعدة اإلسترشادي العربي القانون  •

قرار مجلس اعتمد بموجب  :اإلرهابية األعمال

بتاريخ  1134وزراء العدل العرب رقم 

 ؛22/11/2018

 ازدراء ملنع االسترشادي العربي القانون  •

 العدل وزراء بقرار مجلس اعتمد :األديان

 ؛29/11/2013 بتاريخ 967 رقم العرب

القانون العربي االسترشادي ملكافحة جرائم  •

جلس ملاعتمد بموجب قرار  :االتجار بالبشر

 ؛26/11/2012بتاريخ وزراء العدل العرب 

االستراتيجية العربية الشاملة ملكافحة  •

اعتمدت بموجب قرار مجلس  :االتجار بالبشر
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 (17املادة )

 املعرض للطفل خاص بوجه طرف دولة كل تكفل

 في الحق تهمة، به تعلقت الذي الجانح أو للخطار

 التتبع أطوار جميع في باألحداث خاص قضائي نظام

 تتفق خاصة معاملة وفي األحكام، وتنفيذ واملحاكمة

 وإعادة تأهيله وتيسر كرامته وتصون  سنه مع

 .املجتمع في بناء بدور  وقيامه إدماجه
 

 (20) مادة

 حريتهم من املحرومين األشخاص جميع يعامل

 .اإلنسان في املتأصلة الكرامة تحترم إنسانية معاملة

 تتفق معاملة ويعاملون  املدانين عن املتهمون  يفصل

 .مدانين غير كونهم مع

 إصالح إلى يهدف أن السجون  نظام في يراعى

 .اجتماعيا تأهيلهم وإعادة املسجونين
 

 (30) مادة

 والدين والعقيدة الفكر  حرية في الحق شخص لكل

 عليه ينص بما إال عليها قيود أية فرض يجوز  وال

 .النافذ التشريع

 أو دينه إظهار في اإلنسان حرية إخضاع يجوز  ال

 مع أو بمفرده الدينية شعائره ممارسة أو معتقده

 تكون  والتي القانون  عليها ينص التي للقيود إال غيره

 وحقوق  الحريات يحترم متسامح مجتمع في ضرورية

 أو العام النظام أو العامة السالمة لحماية اإلنسان

 حقوق  لحماية أو العامة اآلداب أو العامة الصحة

 .األساسية وحرياتهم اآلخرين

( بتاريخ 27د) 879وزراء العدل العرب رقم 

 ؛15/2/2012
 

القانون العربي االسترشادي لتنظيم زراعة  •

 :األعضاء البشرية ومنع ومكافحة االتجار فيها

بموجب قرار مجلس وزراء العدل  اعتمد

 ؛19/11/2009( بتاريخ 25د) 791العرب رقم 
 

 

لرعاية  املوحد العربي النموذجي القانون  •

املكتب  قرار بموجب اعتمد: القاصرين

 323 رقم العرب العدل وزراء التنفيذي ملجلس

 ؛4/3/2002 بتاريخ

القانون النموذجي العربي املوحد لتنظيم  •

بموجب قرار مجلس وزراء اعتمد : السجون 

 ؛6/11/2000بتاريخ  365العدل العرب رقم 
 

 

 

اعتمده مجلس  :القانون النموذجي لألحداث •

بتاريخ  226وزراء العدل العرب بالقرار رقم 

 ؛19/11/1996
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 اإلطار املشترك  •

 ملجلس ي  •

 وزراء العدل والداخلية •

 

 

فريق الخبراء العرب املعني  ✓

 اإلرهاببمكافحة 
 

 

اللجنة املشتركة لخبراء   ✓

مجلس ي وزراء العدل 

والداخلية العرب املعنية 

بمراجعة مشروع االتفاقية 

العربية الخاصة بتنظيم 

أوضاع الالجئين في الدول 

 العربية

  (5املادة ) 

يحمي .2حق مالزم لكل شخص.  الحق في الحياة.1

القانون هذا الحق، وال يجوز حرمان أحد من حياته 

 
ُ
 .تعسفا

 

 

االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال  •

تم اعتمادها خالل : وتمويل اإلرهاب

االجتماع املشترك ملجلس ي وزراء العدل 

ديسمبر والداخلية العرب بالقاهرة في 

 ؛2010

االتفاقية العربية ملكافحة الجريمة  •

تم اعتمادها : املنظمة عبر الحدود الوطنية

ملجلس ي وزراء خالل االجتماع املشترك 

العدل والداخلية العرب بالقاهرة في ديسمبر 

  ؛2010

تم : االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب •

اعتمادها خالل االجتماع املشترك ملجلس ي 

وزراء العدل والداخلية العرب بالقاهرة في 

 ؛22/4/1998

 
 
 اإلعالمي: في املجال رابعا

 

 في إطار مهام

 األمانة الفنية 

 وزراء اإلعالم العربملجلس 

 

مجلس وزراء اإلعالم  ✓

 العرب

 (32املادة ) 

الحق في اإلعالم وحرية يضمن هذا امليثاق  (1)

، وكذلك الحق في استقاء الرأي و التعبير

األنباء و األفكار و تلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي 

 وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

إطار تمارس هذه الحقوق و الحريات في  (2)

املقومات األساسية للمجتمع، وال تخضع إال 

للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو 

سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام 

 العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

 

 

الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية  •

اعتمدت بقرار مجلس الجامعة : املستدامة

 (؛15/4/2018مستوى القمة )على 

وثيقة املبادئ املهنية ملعالجة اإلعالم العربي  •

 قرار اعتمدت بموجب :الطفللقضايا حقوق 

( 48) ع.د 448رقم  مجلس وزراء اإلعالم العرب

 ؛12/7/2017 بتاريخ

 معتمدة من: االستراتيجية اإلعالمية العربية •

 ؛(12/7/2017)مجلس وزراء اإلعالم العرب 

قرار  بناء على: إبريل 21اإلعالم العربي يوم  •

 (؛21/5/2015)مجلس وزراء اإلعالم العرب  
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االستراتيجية اإلعالمية العربية املشتركة  •

مجلس وزراء   صدرت عن: ملكافحة االرهاب

 ؛(19/12/2013) بتاريخ اإلعالم العرب

مجلس  صدر عن: ميثاق الشرف اإلعالمي •

 ؛(4/5/2013) بتاريخ وزراء اإلعالم العرب

بيان دمشق "نحو تكامل بين اإلعالم  •

واالتصاالت من أجل التنمية اإلنسانية 

صدر عن االجتماع املشترك ملجلس  :العربية"

وزراء اإلعالم واالتصال واملعلومات العرب 

 ؛(17/11/2008)

مبادئ تنظيم البث الفضائي اإلذاعي  •

 صدر عن :والتلفزيوني في املنطقة العربية

 ؛(13/2/2008) اإلعالم العرب مجلس وزراء

 واألراض ي العربية املحتلةفلسطين  :الباب الثالث

في إطار مهام قطاع فلسطين  •

 واألراض ي العربية املحتلة
 

مؤتمر املشرفين على شؤون " ✓

الفلسطينيين في الدول 

 "العربية املضيفة لالجئين

تم إنشاؤه بموجب القرار   )

الصادر عن  1936رقم 

على  مجلس الجامعة 

( 41مستوى القمة في دورته )

 (؛31/3/1964بتاريخ 
  
 

مجلس الشؤون التربوية " ✓

تم إنشاؤه ) "ألبناء فلسطين

بموجب توصية املجلس 

  

  ديباجة امليثاق
 

 لكافة .".. 
ً
 أشكال العنصرية والصهيونيةورفضا

 للسلم 
ً
 لحقوق اإلنسان وتهديدا

ً
التي تشكل انتهاكا

  ..." واألمن العامليين
 

  (2املادة )
 

واالحتالل  أشكال العنصرية والصهيونيةإن كافة 

والسيطرة األجنبية هي تحد للكرامة اإلنسانية 

وعائق أساس ي يحول دون الحقوق األساسية 

للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها 

والعمل على إزالتها." "لكافة الشعوب الحق في 

 .مقاومة االحتالل األجنبي"

الوثائق العربية املرجعية لعمل قطاع فلسطين 

 ية املحتلةواألراض ي العرب

"خطة العمل ملواجهة املخططات  •

تم  :اإلسرائيلية في القارة اإلفريقية"

( الصادر 8231اعتمادها بموجب القرار رقم )

عن مجلس الجامعة على املستوى الوزاري 

)محدودة  7/3/2018املنعقدة بتاريخ 

 ؛التداول(

"بروتوكول معاملة الفلسطينيين في الدول  •

تم اعتماده من قبل مجلس وزراء  :العربية"

في  1965 في أكتوبرالخارجية العرب املنعقد 

 ؛مدينة الدار البيضاء باململكة املغربية
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الدائم للتخطيط التربوي 

ألبناء فلسطين في دورته 

الرابعة املنعقد خالل الفترة 

  (؛1970مايو  24-18من 
 

مؤتمر ضباط اتصال " ✓

ملقاطعة املكاتب االقليمية 

 بقرار " )أنش ئاسرائيل

 في 357 رقم الجامعة مجلس

-14بتاريخ  14 دورته

 (؛19/5/1951
 

 البرامج لجنة" ✓

املوجهاة إلاى   التعليمية

الطلبة العرب في األراض ي 

 )أنشئت  "العربية املحتلة

 2455بموجب القرار رقم 

الصادر عن مجلس الجامعة 

على املستوى الوزاري في 

-9-3( بتاريخ 50دورته )

 (؛1968
 

لجنة مبادرة السالم " ✓

بموجب ئت نش)أ "العربية

( الصادر 221القرار رقم )

( 14عن القمة العربية )

املنعقدة في بيروت بتاريخ 

 (؛27/3/2002
 

اللجنة الوزارية املعنية " ✓

بمواجهة التغلغل اإلسرائيلي 

مشكلة ) "في القارة األفريقية

تم  :"املبادئ العامة ملقاطعة إسرائيل" •

 في الجامعة مجلس بموجب قرار  ااعتماده

 ؛11/12/1954 بتاريخ( 22) دورته
 

 

 

  وثائق عربية أخرى مرجعية
 

اإلعالمية الدولية للتصدي للقرار "الخطة  •

االمريكي االحادي باالعتراف بالقدس عاصمة 

تم اعتمادها  :لدولة االحتالل اإلسرائيلي"

( الصادر عن مجلس 709بموجب القرار  رقم )

الجامعة  على مستوى القمة  املنعقد بتاريخ 

بالظهران باململكة العربية  15/4/2018

 ؛السعودية

عن قطاع فلسطين واألراض ي التقارير الصادرة 

 العربية املحتلة
 

 

 

آخر بشأن  5/12/2017تقرير صادر بتاريخ  •

التطورات االستيطانية في األراض ي 

الفلسطينية املحتلة خالل األشهر 

 ؛(2017)أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر 
 

 18/10/2017بتاريخ  فيلم وثائقيعرض  •

فلسطين: مائة عام على وعد "يحمل عنوان 

عام على صدور  100في ذكرى مرور  "بلفور 

 على احتالل الضفة  50وعد بلفور و
ً
عاما

 ؛الغربية والقدس

 حول ، 20/8/2017بتاريخ تقرير صادر  •

املخططات االستيطانية لعزل األحياء 

واملناطق الفلسطينية في الضفة الغربية 

 ؛املحتلة عن مدينة القدس
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 8172بموجب القرار رقم 

الصادر عن مجلس الجامعة 

على املستوى الوزاري في 

بتاريخ  148دورته 

 (؛12/9/2017

 

ز بشأن احتجا 13/8/2017تقرير صادر بتاريخ  •

جثامين الشهداء الفلسطينيين من ِقَبل 

اسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( وسرقة 

 أعضائهم؛

أبرز عن  14/6/2017تقرير صادر بتاريخ  •

االنتهاكات االسرائيلية في األراض ي 

يونيو  -الفلسطينية املحتلة لشهري مايو

 ؛2017

حول  13/3/2015تقرير صادر بتاريخ  •

واملعتقلين في "تطورات وضع األسرى 

السجون اإلسرائيلية في الفترة من 

 ؛ "5/3/2015إلى  9/2/2015

حول  25/2/2015تقرير صادر بتاريخ  •

استخدام الشرطة اإلسرائيلية لرصاص "

 "فتاك ضد الفلسطينيين دون تعليمات

 ؛ إدارة الشئون اإلسرائيلية/
 

البيانات السنوية وغير السنوية الصادرة عن 

 واألراض ي العربية املحتلةقطاع فلسطين 

إدانة ب 15/8/2017بيان صادر بتاريخ  •

احتجاز سلطات االحتالل االسرائيلي 

 كشكل من  249لجثامين 
 
 فلسطينيا

 
شهيدا

 ؛أشكال العقاب

بمناسبة  31/7/2018بيان صادر بتاريخ  •

 ؛إطالق سراح األسيرة عهد التميمي

قيام إدانة ب 3/6/2018بتاريخ  صادر بيان  •

بقتل املسعفة  اإلسرائيليةسلطات االحتالل 

 ؛رزان النجار 
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قيام إدانة ب 7/5/2018بيان صادر بتاريخ  •

بتهجير سكان  اإلسرائيليةسلطات االحتالل 

 ؛الخان األحمر وأبو نوار قرية

بمناسبة  26/10/2017بتاريخ صادر  بيان •

 ؛ملجزرة قرية كفر قاسم 61الذكرى الـ 

بمناسبة  9/4/2017صادر بتاريخ  بيان •

 ؛ ملجزرة دير ياسين 96الذكرى الـ

يوم بمناسبة  16/4/2017صادر بتاريخ  بيان •

 ؛األسير الفلسطيني

بمناسبة  30/3/2017بتاريخ  صادر بيان •

للشعب  يوم األرضل (41) ذكرى ال

 ؛الفلسطيني

ذكرى بمناسبة  4/6/2015بيان صادر بتاريخ  •

 على انط (65)مرور 
 
الق عمل وكالة غوث عاما

في  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(

 ؛1950مايو 
 

 األيام الخاصة بالقضية الفلسطينية •
 

يوم يناير/كانون الثاني من كل عام:   30 ✓

التضامن مع فلسطيني الداخل املحتل عام 

 ؛1948
 

ذكرى فبراير/شباط من كل عام:  25 ✓

  ؛مذبحة الحرم اإلبراهيمي
 

يوم األرض )يوم : من كل عاممارس/آذار  30 ✓

 ؛فلسطيني(
 

اليوم العربي : من كل عامإبريل/نيسان  17 ✓

 ؛للسير الفلسطيني
 

 ذكرى النكبة: من كل عاممايو/أيار  15 ✓
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يونيو/حزيران من كل عام: ذكرى احتالل  7 ✓

 ؛مدينة القدس
 

ذكرى حريق : من كل عامأغسطس/آب  21 ✓

 ؛املسجد األقص ى
 

ذكرى : من كل عامسبتمبر/أيلول  16 ✓

 ؛مجزرة صبرا وشتيال
 

ذكرى : من كل عامنوفمبر/تشرين الثاني  2 ✓

 ؛صدور وعد بلفور 
 

اليوم نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام:  29 ✓

 ؛العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

 ومكاتب اتصال جامعة الدول العربية بعثات  :الباب االرابع

 في إطار مهام

 ومكاتب اتصال  بعثات

 الخارججامعة الدول العربية في  

 

 ،جامعة الدول العربية في الخارج تتولى بعثات ✓  

 وبروكسيل وفييناجنيف ونيويورك  في ال سيما

ذات الصلة  القضاياتابعة م ،وأديس أبابا

من خالل  في دول االعتماد بحقوق اإلنسان

االجتماعات الرسمية  -1ثالث قنوات رئيسية: 

للمنظمات الدولية واإلقليمية الكائن مقرها في 

اللقاءات مع مسؤولين في  -2 . دول االعتماد

االجتماعات الدورية ملجالس  -3دول االعتماد 

 .السفراء العرب

على تنسيق تعمل بعثات جامعة الدول العربية  ✓

 تجاه هذه القضايا ةالرسمي العربيةقف ااملو 

  .موحدة مواقفوالعمل على تبني 

ع عن القضايا التي تشكل االدفتتولى البعثات  ✓

، وفي لعمل العربي املشتركنظومة أولوية مل

لحقوق  النتهاكات اإلسرائيليةمقدمتها ا

 في األراض ي العربية املحتلة. اإلنسان

 


