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  أعده فرش الخبراء العربالذي اإلنسانوق ق لحالعربيروع تحديث الميثاق شم
 والمكلفين بمراجعة مشروع اإلنسانات األمم المتحدة الخاصة بحقوق ئاألعضاء فى هي

د عرض على ق بأن هذا المشروع علما، 2003لك فى ديسمبر ذاق وثتحديث المي
ت أضعفت ال فى الجامعة العربية والتى أدخلت عليه تعدياإلنسانوق قلحاللجنة الدائمة 

 .هذا النص فى بنود عديدة
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 :دمةــــمق

      اإلنساني لحقوق باق العرث مجلس جامعة الدول العربية المي اعتمد-1
ى  علالتاريخم، وعرض الميثاق منذ ذلك 1994 )مارس(أذار في  رسميا
   دم حيز التنفيذ حتى اآلن بسبب عليق لكنه لم يدخ العربية للتصدلالدو

 . آاف من الدول عليهعددتصديق    
 آلف ،24/3/2003 بتاريخ 2 ج -)119(. ع. د 6302بقراره رقم  - 2  

بتحديث  "اإلنسان ق لحقوالدائمة العربية اللجنة العربية الدولمجلس جامعة 
والمقترحات الواردة حظات الي لحقوق اإلنسان فى ضوء المبالميثاق العر

 وخبراء ن حقوق اإلنسال مجافي العربية، يشارك فيه خبراء الدولمن 
 ."قانونيين

على "  تحديث الميثاق  "ومه مفالعربية الدول األمين العام لجامعة دحد -3  
 المقترح مع اإلنسان العربي لحقوق الميثاقافق تو يأنانه العمل على 
 الدورةر تقرير ظان( معها التناقض وعدم ناإلنساوق قالمعايير الدولية لح

/ رين أولش، القاهرة، تاإلنسان لحقوق الدائمةة العربية نائية للجثناالست
 .)2003 أآتوبر

 ومكتب العربية الدول جامعة بين الموقعةار مذآرة النوايا ط إ في-4  
، 2002 إبريل/ السامي لحقوق اإلنسان في نيسانالمتحدة مفوض األمم 

 الدول لجامعة من العاي على األماإلنسان لحقوق السامي لمفوضا اقترح
راء العرب، يتم بريق من الخف الميثاق إلى تحديث أن توآل مهمة العربية
. اإلنسان المعنية بحقوق المتحدة هيئات األمم أعضاء من بين ماختياره

 فئ دورتها الدائمة اللجنة العربية ى علرسميااح ترهذا االق رضعو
 اللجنة موافقتها أبدتوقد . 2003 أآتوبر/  أولين، تشرالثانية ائيةاالستثن

 الرسالة في عنه عبرلك موقف األمين العام الذي بذاح، مؤآدة ترعلى االق
 .2003 يوليو/موز ت 31 في يالتي وجهها للمفوض السام

السامي لحقوق   المفوضمكتبفاق بين ت، تم االسبقاء على ما نوب -5  
 العربية على تشكيل فريق من الخبراء والخبيرات الدول  وجامعةاإلنسان
 :أسمائهم التالية

ير ب والخل، عضو لجنة حقوق الطف)الجمهورية التونسية(حاتم قطران .  د-  
 االختياري للة وضع مشروع البروتوآوأ السابق المكلف بدراسة مسلالمستق

  .لثقافية و ااالجتماعية و االقتصاديةللعهد الدولي الخاص بالحقوق 
 .الطفل، عضو لجنة حقوق ) السعوديةالعربيةالمملكة (ي دإبراهيم الش.  د-  
 المعني ل الفريق العامرئيسة، )الجمهورية الجزائرية(ى قورليلى ز.  د-  

 .اإلنسان لحماية وتطوير حقوق الفرعية التعسفي، وعضو اللجنة باالحتجاز
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 .، عضو لجنة حقوق الطفل)لة قطردو(غالية محمد بن حمد آل ثاني .  د-      
، عضو اللجنة المعنية بحقوق )جمهورية مصر العربية( أحمد توفيق خليل -     

 .اإلنسان
 الى المكانة العلمية والكفاءة باإلضافة وقد روعي فى اختيار الخبراء، -6

 .والتخصص فى مجال حقوق اإلنسان، التوازن الجغرافي والجنسي والمعرفي
  أولآانون / ديسمبر26-21 خالل الفترة من اجتماعاتهق  عقد الفري-7

بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، واختار القاضية ليلى زروقى رئيسة 2003
 بطاهر اللبوج./ آل من دواإلداريةة يوساعدها في أعمالها من النواحي الفن. له
ج فنيش فر/يد الحقوق بجامعة ليون الفرنسية والسآلية ىاذ المحاضر فستاأل

 فريقآما استفاد . اإلنسانالمفوضية السامية لحقوق ب العربية منسق المنطقة
 .ل العربيةاألمانة العامة لجامعة الدوتها ي وفرت السكرتارية الل من أعماالخبراء

ير حسب ب خل ، تولى آبالقاهرة الفريق اجتماع خالل الشهر الذي سبق -8
 الى دع الموايوزت تمث يثاق حي مشروع الممواد من عددخصص، مراجعة تال

  المدنيةالحقوق (ها تحت موضوع متجانس  نسيا ن خمسة متندرجات، ئست ف
ات ئ حقوق الفالحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، وو السياسية 

 الميثاق تحت  تنفيذلياتآو بالديباجة  المتعلقةدضعت المواو، في حين )...الضعيفة
 اجتماعهم بالقاهرة يجماعي ف. لناول أعضاء الفريق، بشكثم ت.  السادسةالفئة

 .ظرة شاملةن بجميع مواده وبالميثاقمراجعة مشروع 
 الميثاق ص مالحظاتهم على نإبداء و في الجديدةهم تراء في صياغب الخاعتمد -9

 العربية اللجنة أعدته الذي والمشروع م1994 لسنة نالعربي لحقوق اإلنسا
 تشرين ويونيو/ حزيران ( االستثنائيتين الدورتين في ساناإلن لحقوق الدائمة
 التي األعضاء الدولات ظراء على مالحب الخاستندآما . )2003 أآتوبر/ ل األو
 إلى استرشادهم بالمواثيق باإلضافة العربية، الدول األمانة العامة لجامعة تلقتها

 ن اإلنساق لحقوقياألفريثاق يآالمي  أخرإقليميةيات قالدولية وبمواثيق واتفا
 األمريكية لحقوق ةواالتفاقي، اإلنسانوالشعوب، واالتفاقية األوروبية لحقوق 

 بالمقترحات واآلراء استأنسواآما . اإلنسان القاهرة لحقوق النعا واإلنسان
راء بكرين وخف و عن مالحكومية غير و الدوليةمات العربية ظالصادرة عن المن

 اليوم األول الجتماعهم بالقاهرة الى في استمعوا آما.  عرب ودوليينو قانونيين
 العربية والى الدول بجامعة اإلنسانمحمود راشد، مدير إدارة حقوق / السيد
. اإلنسان بالمفوضية السامية لحقوق العربية المنطقة منسق فنيشفرج /السيد

 المنظمة العربية: واستمعوا آذلك إلى المنظمات التالية بطلب من هذه األخيرة
 العربي لنشطاء البرنامج، مرآز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، نلحقوق اإلنسا

دريب في مجال حقوق تلتوثيق والمعلومات والل اليمنيحقوق اإلنسان، المرآز 
 للتربية على القانون الدولي العربي، اتحاد المحامين العرب، المرآز اإلنسان
 . وحقوق اإلنساناإلنساني
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آورة ذحظات آتابية من جميع المنظمات المالق ملم الفريت اس-10

حظات آتابية وردت من منظمة العفو ال الى مباإلضافةأعاله، 
آرة ذ المأن الى اإلشارةوتجدر .  للحقوقيينالدولية واللجنة الدولية

 . اإلنسان حقوق تمها الفريق من مرآز القاهرة لدراساتلي استال
ية من مختلف البلدان  منظمة غير حكوم31 موقعة من طرف آانت
 .العربية

 لمبادرة األمين تقديرهيحرص فريق الخبراء على التعبير عن  -11
ي لحقوق باق العرثيث الميد العربية المتعلقة بتحالدولالعام لجامعة 

 اإلنسان لحقوق العربية الدائمة  اللجنةفقة ا تقديره لمون وعاإلنسان
 اإلنسان لحقوق ةاميرف المفوضية السط من المقدم االقتراحعلى 
 عن تقديره الفريق يعبرآما . ر من هذا التقري)4( الفقرة فيآور ذالم
ة العامة ن و األماالدائمة العربية اللجنة من قبل بهاى حظي تة الثقلل

 ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق الدول العربيةلجامعة 
 .ناإلنسا

 
آل من المفوضية  الي تقريره بتقديمراء ب يشرف فريق الخ-12

أمال  الدول العربية ة العامة لجامعة ن واألمااإلنسانالسامية لحقوق 
 اجتماعها عند العربية الدائمة لحقوق اإلنسان اللجةه ب تستأنس نأ

 ثانيآانوت /  يناير8 – 4(مة د القااالستثنائية  دورتها في 
 بياق العريث للمالنهائي والمخصص لوضع المشروع )2004
ى تقريره هذا ق يلان في أملهوإذ يعبر الفريق عن . إلنسانالحقوق 

 لإنه يحرص على التأآيد بأنه عمفة العربية جن اللأعضاءحسان ستا
 وضع وبأنه نت جهة آاآي من ثير أو تأل تدخن ودوةاستقالليبكل 
  مستندا هذه الربوع ي فن مصلحة اإلنساأساسي ل أعينه بشكبنص
 المتكاملة فدر على الروايقرت هذا الي فدةم الواريلورة المفاهبفي 
 :التالية

  
 الرافد التاريخي المتمثل في المبادئ التحررية في قيم الحضارة -

العربية اإلسالمية و مساهمات هذه األخيرة في إثراء التراث 
 . اإلنساني و من ضمن ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 وتشريعات آل ير دساتيصوص عليها فن الحريات والحقوق الم-
  ل العربيةالدو

 في دة ومن بينها الشعوب العربية المجساإلنسانية طموحات -
وق المدنية والسياسية قة للحن لحقوق اإلنسان المتضمالدوليةالمواثيق 

 اقيث ال يكون بين المأن على و الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
 . وهذه المواثيق أي تناقض جوهريبالعربي المرتق
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 :مالحظات عامة

عها والمعايير بي أتتة الي عرض المنهجأهميةيرى فريق الخبراء  -13
حظاته بخصوص الرحاته ومت وضع مقيوالمرجعيات التي اعتمد عليها ف

 :، وآاآلتئقالميثامشروع 
 : الشكلي و النمهجي المستوى علي -14

 الخبراء حيث ق فريقبله من د تم اعتمايحظة األولى بالمنهج الذالق المل تتع-أ
يثه والسعي إلى إعادة تصور داق المقترح تحثود المين بلإثقااإلمكان  تجنب قدر

 واالجتماعيةنية مد السياسية وال- بشتى أبعادهااإلنسانوصياغة مختلف حقوق 
 لتلكم المحددة تصيالتف وشتى المضامين وال-افية وغيرهاثقواالقتصادية وال

 للحقوق الدوليينين هدالعى ت علقالعربية صاد معظم الدول أن باعتبار، وقالحق
واتفاقيتي افية، ثق واالجتماعية والاالقتصادية والسياسية، والحقوق المدنية

 دقت التمييز ضد المرأة، آما صال آافة أشكاي، والقضاء علالتعذيبمناهضة 
 أشكال جميع عليالقضاء ب الخاصة الدولية االتفاقية على ) عدا واحدة(ها عجمي
 .و االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، العنصريمييز الت
 
  يجعلهاالدولية االتفاقيات ه العربية على مختلف هذالدول معظم ديق إن تص-ب

 حقوق جميع بان  القائل بالمبدأت الوقت ا فى ذة شك ملزمة بها ومقربدون 
تم  فيما بينهما آما و متشابكة بطةرات ومللتجزئةبلة قاعالمية وغير ن اإلنسا

تمر ؤعن المالصادرين  فيينا ل خطة عمي وفن اإلعال فيوإقرارهالتأآيد عليه 
 .1993 سنةا ن بفيياإلنسانالعالمي لحقوق 

 
 ن الميثاق العربي لحقوق اإلنساينص أن ء فريق الخبراي ومن ثمة، ير-ج

ان  وناإلنسا  لحقوقالدوليةة ي بالشرعبية العرالدولصراحة على التزام 
 - ذات الصبغة الكونيةالدولية من وإحالة إلى النصوص قاانطال -يتضمن

ها والقيم فية منف حقوق اإلنسان المتضلصر المجسمة لمختعناخيصا ألهم التل
قت  الوذات فى ل مع العمالدولية، مستويات الحماية ق المؤسسة لها وفبادئوالم

يث التحدوبعد  قبل -يب العرالميثاق نص ي األساسية فئض النقاتالفيعلى 
وق والحريات األساسية المتضمنة ق من الحعددا ل من حيث أنه أغف- المقترح

 .ن لحقوق اإلنساالدولية الشرعة في
 
 يعود حيثراء ب لفريق الخاالستشارية بالصبغة صلة الثانية فتتظحال المأما -د

قرير ت الا فى هذدمة المقتترحاق بالماألخذ دم أو عاألخذ يالحق والمسئولية ف
 الدول جامعة ل وأصحاب القرار داخاإلنسان الدائمة لحقوق العربيةجنة إلى الل
 .العربية

  
 صياغة الميثاق من الحقوق والحريات غير القابلة ي فالق االنطأهمية -هـ

حقوق اإلنسان فى ب المعنيةة ن اللجلتي حددتها  وادولياها ي علالمتفقللتصرف 
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 العهد الدولي للحقوق المدنية مبأحكاقيد ت عدم الن بشأ29عليقها العام رقم ت
 االنطالق من تلك الحقوق والحريات إن. والسياسية أثناء حاالت الطوارئ

 يشمل الميثاق المرتقب الحقوق والحريات األساسية التي ال تستقيم من أنيضمن 
  .اإلنسان وطنية تعنى بحقوق أو إقليمية أودونها أية وثيقة دولية 

  
 ستعرض على الدول العربية للتصديق تعاهديه إن الميثاق المرتقب هو وثيقة -و

 تصد ق أو ترجئ تصديقها، أنوتملك آل دولة آامل السيادة والحرية فى . عليها
 -الدولي عرف  للابق ط- ظفتح يقع الأالفظ ما، مع مراعاة ح تشفع تصديقها تأو

 . منهاتحلل اليمكنى ال توال الحصانة تعلى جوهر الحقوق أو على الحقوق ذا
 سنة 55 مرور بعد، يأتى ةإقليمي إن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، آوثيقة -ز

شهدت خاللها نسبيا ويلة ط فترة وهى ن العالمي لحقوق اإلنساالن اإلعتبنيمن 
اء نوب.  هائالتطورا على المستويات الدولية واإلقليمية اإلنسانر حقوق ييمعا
 ند من مسئولياتها، عن لم يكإن العربية، البلدان من حق بأنهق ريلفر ابيه، يعتلع
 المعايير يور فتط الي تستجيب لدواعن العربي لحقوق اإلنسان أيثاقرارها للمقإ

 .فيها اإلنسانعزيز احترام حقوق تى تضمن تواآلليات ال
 
يع تستط ة التىف هو اإلضااإلقليمية ثيق المواإقرار الهدف األساسي من إن -ح
 عبرت، وان الخصوصيات الثقافية والحضارية، آما الدولي الجهد تثري نأ

 ي ووافقت عليها الحكومات العربية هـ)1993( فيينا عمل مجة وبرناقوثيعنها 
 .المعايير الدوليةالثراء 

 
للوقت س ربي وثيقة صالحة لزمن طويل، وليع يكون الميثاق الأنغي نب ي-ط
  .مةد القالألجيال اإلنساناره ضمان حقوق بت، وأن يضع فى اعبحسف اهنالر
 العربي تطوير النظام في على رغبتها أآدت أن جميع الحكومات العربية -ي

 يعت فر، أو شو بادرت بإعالن برامج إصالحية ، جديدة حات الوإجراء إص
 الدولية استجابة يير على نحو يتماشى مع المعاو يعد تحديث الميثاقها، بيقتط

   اإلشكالياتاجهة والشعوب فى الوطن العربي فى مواإلنسانت قوية لتطلعا
 .و التحديات 
 
 هذه اللتزام تأآيدا، ل هو المأموالعربيةن آان البحث عن إجماع الدول ئ ول-ك

ريق الخبراء ف فان وحمايتها والنهوض بها، اإلنسان حقوق مراحتاألخيرة با
 ان يجب التياسية  حول الحقوق والحريات األسعماج اإلةانطلق من ضرور

ن ة ومث بداية األلفية الثالفيراره ق يتم إاإلنسان عربي لحقوق ميثاقيتضمنها 
 . فى المجالالدولية المعاييراسقة مع ن متده تكون مواورة أنضر

  
اق جملة من الحقوق السياسية، مثل الحق في االنتخاب، ودورية ث إغفال المي-   

، السياسةريتها، وحق تشكيل األحزاب ها، وحت، ونزاهتها، وسرياالنتخابات
والحق في تلقي المعلومات واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها دون تقيد 

  .بالحدود الجغرافية
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 ل، مثو الثقافية  و االجتماعية  االقتصادية إغفال الميثاق جملة من الحقوق -   
من الصحة يمكن  مستوى بأعلىمتع تالحق فى مستوى عيش آاف، والحق في ال

 .ةفني البية أو والحق في حماية الملكية األداالجتماعيبلوغه، والحق فئ التأمين 
 وحقوق ذوي ل حقوق المرأة وحقوق الطفيم النص صراحة علد ع-   

 .اتقاإلعا
لجنة الخبراء المقترحة الحيات  ضعف آليات التنفيذ والمراقبة وحصر ص-   
 لامية مشفوعة بآراء الدوتع تقاريرها الخفا بر تلقي التقارير فقط مع إلزامهفي

 المنتفعين التظلم وحق وإجراءاتقيق تح اللومالحظاتها، فضال عن غياب وسائ
  .االنتهاآات فى تقديم الشكاوى على الميثاق فيبالحقوق الواردة 

 
 مكانة مرجعية بالمرتقبي  العرقالخبراء على إعطاء الميثاق  يحرص فري-خ
 لحقوق ذات بالتأسيس وجعله يبادر اإلنسانولية المقارنة لحقوق  الدومة المنظفي

 عناية خاصة جيه والمجتمعات العربية، مما يحتاج إلى تول الدولدي بالغة أهمية
 اإلنسان لحقوق الدوليةرعة ش آاف في القرارها بشكللقضايا لم يتم بلورتها وإ

 علىة  موضع اإلشارهناو.  الصلةو االتفاقيات الدولية و اإلقليمية األخرى ذات
 :سبيل الذآر ال الحصر إلى

التمتع بفوائد اإلنتاج العلمي و التكنولوجي  وفى التنمية في الحق -    
 ي، آحق من حقوق اإلنسان والشعوب في ذات الوقت، خاصة في والمعلومات

ردية ف بصفة العربية الدول تعمل أنزمن العولمة وما يحتاجه ذلك من وجوب 
 على تعميق الحس والوعي ةواإلقليمي الدولية األصعدة فعلى مختل مجتمعةأو 

 لإلمكانات اعدل واآلليات لتامين توزيع التدابيربضرورة اتخاذ مختلف 
 .مع المعلوماتجتحها العولمة ومي تتالتي والفرص 

 العربية في ما الدولمة حضارية تمكن الشعوب في قي الحق في التضامن آ-   
ة أعلى من العدالة سبامين نت على لوب ودول العالم من العمة شعيها ومع بقنبي
 . للجميعلمين غد أفضتاراد والشعوب، بما يساعد على ف األبين
 آحق ثابت من حقوق اإلنسان والشعوب في زمن الثقافينوع ت الحق في ال-  

 ذاتيتها تأآيد لالعولمة وما يطرحه ذلك من رهانات على الدول العربية من اج
 وتثبت جدارتها وقدرتها يضمن لنفسها البقاء آكائن تاريخي حت حتىآما فا ويآ

 وفي إثراء واإلبداعيي الحوار الثقافي فعلى المساهمة الفاعلة مع اآلخرين 
 .التراث اإلنساني

 
علي مستوي المضمون و من حيث األصل -15
، ث فيما يلي المقترحات المتصلة بمضمون مشروع التحديلذلكونقدم تبعا   -أ

 واآلراء األعضاء ل الدومالحظات في جانب آبير منها إلى تستندوهي 
ورش  من الدراسات أو الصادرة عن بعض عددة في نوالتوصيات المتضم

عي لرفع سد الرواألمر ال يكمن بالضرورة في مج. العمل المخصصة للغرض
 يةالدول بين مواد الميثاق الحالي ومقتضيات الشرعة أحيانا ل الحاصناقضالت

رز السعي بما ين ذات الصلة، وإاألخرىولية د واالتفاقيات الاإلنسانلحقوق 
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ص مشروع نرة في التوازن العام لؤث المو النقائضالثغرات د آذلك إلى س
 إلى والهادفة دقةر ثنواحي أآبالتحديث المقترح، إلى جانب اإلعارات المتصلة 

 .الدولية الحماية تيااق ومستويث المنشودة بين مشروع المالمالئمةتامين 
 
 بعض تبرز أنه تضمن ديثهثاق المقترح تحيعة لمشروع المي سرقراءة إن -ب

صيصه تن ثل، ماإلنسانت اإلعالن العالمي لحقوق ياات مقارنة بمقتضفاإلضا
ى ف ب وحق الشعالطبيعية الموارد ي تقرير المصير والسيطرة علفيعلى الحق 

ظيم عقوبة تن، و) المادة األولىمن  " أ "الفقرة( و االجتماعيةة االقتصادية يمنالت
، وعدم )10ادة مال( الخطورة البالغة الجنايات حصرها في ث من حياإلعدام
" ب  " الفقرة( الحرة إال بموافقته على اإلنسان الطبية و العلميةارب تججواز ال

 الدولة أراضى على د إنسان موجول الحماية إلى آو امتداد، )13من المادة 
 عن ضعويت الفي، والحق )15 ة من الماد"أ " الفقرة (خاضع لسلطتها و

المادة (الالجئين السياسيين م جواز تسليم د، وع)16المادة (ال التعسفي قاالعت
وفى نفس . )39 المادة(  والعقلية البدنية التنمية فرص يب فبا وحق الش)23

 :، مثل الحقوق والضمانات األساسيةضآر بعذالوقت أغفل المشروع 
 

تلف ريقة تخط بطالق وحرياته وتجريدها من صفة اإلاإلنسان حقوق د تقيي-   
 .واإلقليمية الحماية الدولية مستوياتا هو معمول به في مع
 .ية وبشروط المحاآمة العادلةئ القضابالضمانات المتعلقة المواد ف ضع-  
 ثل، مالشخص  إغفال الميثاق جملة من الحقوق المتصلة بالحرية وبكرامة-  
 عجزه الشخص بسببم جواز سجن د ، وعو االستعباد االسترقاقم جواز دع

 .بتعاقدهه ئعن وفا
 غير  ل بشكحبسه حصر الميثاق حق التعويض في حاالت اعتقال الشخص او - 

 .القضائي أعويض آذلك في حالة الخطت الهذا الدوليةر يينما تقر المعاي، بيقانون
 الزوج، اختيار الحق فى حرية مثلمن الحقوق المدنية،  إغفال الميثاق جملة - 

 قبل، والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات مبكر سن ي الزواج فو منع
 الزواج وأثنائه وبعده،
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مة في البيئة السليمة آحق من حقوق اإلنسان والشعوب د حقوق األجيال القا-
 أآبر أحدلمجتمعات العربية في  انخراط الدول واتأآيدنجر عنه من وجوب يوما 

 . التي تواجه اإلنسانية قاطبةالرهانات
 المحتلة وما العربية األراضي ي الحق في الحماية لألشخاص والشعوب ف-

 عربيا - العربيةل به ذلك من وجوب العمل المشترك بين مختلف الدوليتط
 الخاصة لياتو اآل التدابيرخاذ ما يلزم من تالجهود الل  من أجل تفعي-ودوليا
 الدولية  حقوق اإلنسان والشعوب ومعالجتها وفق القوانين انتهاآات دبرص

 .اإلنسان بحقوق المتعلقة

 المقترحات-16
 وأهداف العربية الدول العام لجامعة اإلصالحي لالمين إطار دعم التوجه فيو

ة  األلفيقمة الحكومات في رؤساءساء والملوك ؤ الرعليها  وافقي تاأللفية ال
 مع يا وتماشالعربية التي تواجهها المنطقة ورفعا للتحديات، 2000 لسنة

ات الدولية، يقترح الفريق على األمانة العامة لجامعة الدول العربية دالمستج
 اتخاذ خطوات ومبادرات إضافية لدعم حقوق اإلنسان ومعاضدة ي فالنظر

 -:و آاالتي اآلن، إلي المبذولةالجهود 
 
  العربية استكمال تصديقها علي العهود و االتفاقات الدولية مناشدة الدول -أ

 .إليهاضمة نمل ااالتفاقات اإلنسان، ومراجعة تحفظاتها على لحقوق
 تقوم على اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسات إلنشاءية ب الدول العردعوة -ب

 " .مبادئ باريس " دوليا بــ أساس ما يعرف 
 ن اللجاإحدىارها ب باعتاإلنسان لحقوق ائمةالد توسيع مهام اللجنة العربية -ج

 آل البلدان في أوضاع حقوق اإلنسان فير نظشمل الت لالفنية المتخصصة
 الميثاق العربي، ي علتصديقهام د أو عتصديقهار عن ظاألعضاء بغض الن

و التعريف  ونشر الوعي البلدان العربيةي مع فن نوآذلك تطوير برامج تعاو
 .بمبادئ حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان وضمان رفيع المستوي حولتمر عربي ؤ الدعوة لعقد م-د
مشارآة واسعة لمكونات المجتمع المدني العربي مع عناية خاصة لمشارآة 

 .يةئالمنظمات النسا
 والملوك الرؤساء قمة وآذا أعمال مجلس الجامعة، جدول يتضمن أن -هـ

 .العربية البلدان في حول حقوق اإلنسان ا دائمبندا بالعر
عاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق ت وضع صيغة لتطوير ال-و

 الدائمة  اللجنة العربية المراقب لدي حصولها على صفة يل وتسهاإلنسان
 العربية الدول نشاطات جامعة مختلف فيها تل مشارآعي، وتفاإلنسانلحقوق 
 .ها الفنيةنولجا
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احة الموارد البشرية والمادية ت الجامعة، وإفي اإلنساندعيم إدارة حقوق ت -ز
 .إليهاالمناسبة ألدائها المهام الموآولة 

 حماية حقوق اإلنسان إلى تطوير برامج خاصة ضمن األمانة العامة تهدف -ح
 العربية التي تم تطويرها تاإلستراتيجيا العربية ومراجعة مختلف البلدانفى 

 انطالقا أهدافهاكزة على بلوغ ت مرفى إطار جامعة الدول العربية حتى تكون
 .من تحقيق احترام حقوق ا إلنسان

ة وغيرها من د حقوق اإلنسان مع أجهزة األمم المتحال تدعيم التعاون فى مج-ط
 الذي تقدمه الفني أشكال الدعمالوآاالت الدولية المتخصصة، واالستفادة من 

 .اتئهذه الهي
 الدراسية ضمن المناهج اإلنسانق  حقومبادئ إلدماج العربية الدول دعوة -ي
 .المختلفةلتعليم بمستوياته وأنواعه ل
 

اق العربي لحقوق ثراء المتعلقة ببنود الميب اقتراحات فريق الخاق طيف مر-17
 الواردة البنود الفريق تعرضت إلى و تجدر المالحظة بان مقترحات. اإلنسان

ق ي الفردة اعتبرهاجدي بنودة فضمنت إضات المشروع المعروض عليه آما في
  . عيهاقا للمعايير المتف طبقاإلنسانة حقوق ية لحمايضرور
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