
 

 

 

                       

 

 األمانة العامة

 خطة العمل السنوية
 لمجنة حقوق اإلنسان العربية

 المقدمة:
بةتَ ًلحاجةة ىلةى  لعمميةاًلعربية )لجنةة ًلمياةاق  ًإلنسان مع مرور ما يقٌر من خمس سنًوَ عمى مباشٍر لجنة حقوق 

يعزيةةز عمةة  ًلمجنةةة ويحقيةةق لىةةتً يا  ةة   يطةةويرذىا مةةن لجةة  ينفيةةشةةاممة مةةن ًإلجةةًرتًَ ًليةة  ييعةةين  خطةةة عمةة وضةةع 
 لحكامو.  ينفيذو  ىعما  ًلميااق ًلعرب  لحقوق ًإلنسان

ًلةةتو  ًرطةةًرم ًلمةةةات ة عمةةى عةةتًت ًلمجنةةة سةةيزتًت خةةن  ًلسةةنًوَ ًلمقبمةةة مةةع ًزتيةةات لعمةة  ويشةةير ًلةةتإل  ىلةةى لن 
  تولةة عربيةة عضةو  ة  جامعةة ًلةتو  ًلعربيةة  44يةة مةن لةة  )  تولةة عرب02) 4102عةا  ًلميااق ًولذي بمة  حيةى 

بما ييريٌ عميو من ًزتيات لعتًت ًليقارير ًرولية ًولتورية ًلمقتمة ىلى ًلمجنة  بما يضع مسةوولياَ وضةطوط كبيةٍر عمةى 
 .مع ًزتيات لعبات ًلعم  ًلمجنة عمى ًلمسيوياَ ًلفنية ًوليقنية ًوإلتًرية

تًرسةة ب ةعمقةيةا ًلرليسةية ًلميفالًلمقت  لمجنة    لتًليةا لوظذه ًلخطة عمى ضروٍر يعزيز ًلتع  ى يركزو   ىذً ًلسياق  
  وكةةذلا ًلمسةةاىمة  ةة  ويقةةتي  منحظاييةةا ويوةةةياييا ًلخياميةةة ىلييةةاًليقةةارير ًلمقتمةةة مةةن ًلةةتو  ًرطةةًرم بةةةفة توريةةة 

ًلمجنةةة ىلةةى يحقيةةق  ةة  ىةةذه ًلخطةةة يسةةعى . و وٍ  يةةبمةةا يعةةزز ًحيةةًر  وحمايةةة حقةةوق ًإلنسةةان وحريايةةو ًلةةًورتنشةةر ًلمياةةاق 
 ًليالية: ًرساسيةًرىتًم 

عمةةى  يايا  ةة  ضةةمان ًليةةًز  جميةةع ًلةةتو  ًلعربيةةة بةةاحيًر  وحمايةةة حقةةوق ًإلنسةةان مةةن خةةن  يشةةجيعًلو ةةات بمسةةووليي .1
 .ًلميااق بوةو ركيٍز ًلنظا  ًإل ميم  ًلعرب  لحماية حقوق ًإلنسانًوإنضما  ًلى ًلمةات ة 

  بنةةات عمةةى طمبيةةا   يمةةا ييعمةةق بعمميةةة يقةةتي  ًلةةتو  ًرطةةًرمحكومةةاَ مسةةاعتٍ ًلو ةةات بمسةةووليييا بشةةك  ل ضةة  و  .2
 ىلى ًلمجنة. ًليقارير

 .لحكا  ًلميااق   ينفيذ  يطوير لتًت و عالية نظا  ًسيعًرض ًليقت  ًلمحرز .3
ًرطةةًرم  ةة  سةةياق ًلحةةًور  ًوإيةةةا  ًلمسةةيمر بةةين لمةةتو  ًلمقتمةةة ًلمنحظةةاَ ًوليوةةةياَ ًلخياميةةة ينفيةةذ ميابعةةة  .4

 .عقٌ يقتي  يقاريرىا ب  و  ًلمجنة وىذه ًلتو 

تًريًلعامة لجامعة ًلتو  ًلعربية لضمان يقتي  تع  مال  ًرمانة عن اَ ًليعاون مع  يعزيز .5 رعما  كام وًوم  وً 
 ق.اَ ًلموكولة ىلييا بموجٌ ًلميااًلميملتًت عمى مساعتييا و مجنة ًل



 

 

 

                       

 

 األمانة العامة

ياحييا ونشاطاييا و  لعماليايوايق و ًلمجنة ويحسين ًلبنية ًليحيية ًإللكيرونية إلتًٍر يطوير  .6 ونشرىا عمى ًكبر نطاق ً 
 ممكن.

يعاىتيةة لحقةوق ًإلنسةان ًلمجةان ىيلاَ ًرم  ًلميحتٍ ًلمعنية بحقوق ًإلنسةان ًولًلمجنة وك  من يعزيز ًليعاون بين  .7
ًليةةة  لنشةةةلَ لرةةةةت ينفيةةةذ و وىيلةةةاَ ومنظمةةةاَ جامعةةةة ًلةةةتو  ًلعربيةةةة ًلمعنيةةةة  نسةةةان ًولمجةةةان ًإل ميميةةةة لحقةةةوق ًإل

 .ًلمعاىتًَ ًرساسية لحقوق ًإلنسان ًولبرويوكوإَ ًإخييارية ًلممحقة بيا
ًلمجنة وك  من ًلموسساَ ًلوطنية لحقةوق ًإلنسةان وموسسةاَ ًلمجيمةع ًلمةتن  ًلمعنيةة بحقةوق يعزيز ًليعاون بين  .8

 .مى ًلمسيوى ًلعرب  ًولتول ًإلنسان ع
 
 الفرعية لخطة العمل واألنشطة المتوخاة لتحقيقها األهداف: 

ًلفيةةٍر ًلزمنيةةة ًلنزمةةة ًرىةةتًم ًلفرعيةةة ًورنشةةطة ًلميوخةةاٍ و يماةة  ًلمةةةفو ة ًلياليةةة خطةةة ًلعمةة  ًلينفيذيةةة ًليةة  ييضةةمن 
    يحقيق ًرىتًم ًرساسية.مجنة عم  ًلييتم ىلى يعزيز ًلتع  ل  وى  و قًا لبرنامج ًلعم  ًلزمن  لإلنجاز
 المقدمة من الدول اإلطراف تعزيز الدعم لعممية إعداد التقاريرأوال: 
جوتٍ عم    حيُ يعيمت ىعتًت يقارير ًلتولة ًلطرمعممية عمى ًلمسيوى ًلوطن  يبتل     بنوت ًلميااقيحسين ينفيذ لن 
مع ممامة  ًلةتو   حًوريشك  ًل  و لمجنةوماَ ًلمقتمة  يو ًليقرير ًولمعمنوعية عمى مجنة    ىذً ًلمجا  ىلى حت كبير ًل
ًلذين ًعتًو ًليقارير ًلوطنية    تولي  عام  مي     يطوير نظا  يقتي  ًليقارير لمجنة ويحتيت مكامن ًلضعم  طرمًر

 .جمع ًلمعموماَ عن ممارساَ ًلتو     مجا  ىعتًت ًليقارير  وكذلا ًولقٍو
 ًلنشاط: 

 إلعتًت ًليقارير ًلوطنية.ًلمعيمتٍ من ًلمجنة يوجييية يطوير ًلمباتي ًل 

 . يطوير ًلمباتي ًليوجييية إلعتًت ًليقارير ًلمقتمة من ًلمجيمع ًلمتن 

 ًليعريةم ًليقةارير ًلوطنيةة ًولمقتمةة مةن ًلمجيمةع ًلمةتن   و  إلعةتًتتًرسةية لمنا شةة ًلمبةاتي ًليوجيييةة  اَينظةي  حمقة
 .بما يوتي ًلى يطويرىايقاس  ىذه ًلخبًرَ يمع ًلمتن   و بيا مع ًلجياَ ًلرسمية ًولمج

  ًولموسساَ ًلوطنية لحقوق ًإلنسان ًلمسييتم: ممامو ًلتو  ًرطًرم باإلضا ة ىلى موسساَ ًلمجيمع ًلمتن.  
 
 



 

 

 

                       

 

 األمانة العامة

 الميثاق:واالنضمام الى صادقة ثانيا: تشجيع الدول العربية عمى الم
 ةةة  ًلمياةةةاق مةةةن ًجةةة  حايةةةا عمةةةى ًلمةةةةات ة  ًرطةةةًرميقةةةع عمةةةى عةةةايق ًلمجنةةةة ًلبةةةتت بحةةةًور مةةةع ًلةةةتو  ًلعربيةةةة  يةةةر 

 وةو يما  ركيٍز ًلنظا  ًإل ميم  ًلعرب  لحماية حقوق ًإلنسان.ًوإنضما  ىليو ب

 ًلنشاط:
 ًلمياةاق لو يةنظ  ًلةى  لة  يةةاتقًلعربيةة ًلية   تو ًلة ة  يةةة ينظي  لقةاتًَ ًوجيماعةاَ مةع ًلجيةاَ ًلرسةمية ًلمخ

 .لو ًإنضما  عمى ًلمةات ة ىالكسٌ يأييت

 لكسةةٌ لةة  يةةةاتق عمةةى ًلمياةةاق ًلةةتو  ًلعربيةةة ًليةة  بالمياةةاق لممسةةوولين ًلحكةةوميين  ةة  ة يعريفيةةعمةة   عقةةت ورش
عمة  ة   وكةذلا عقةت ورشةًلبرلمةان ًلعربة و  نة ًلعامة بجامعةة ًلةتو  ًلعربيةةًرما بالشًركة مع عمى ًلمةات ة يأييتًل

    ذًَ و َ ًلزياٍر.ة    ىذه ًلتو  بالميااق لموسساَ ًلمجيمع ًلمتن  ًلعاممة يعريفي

 :باإلضةةا ة ىلةةى ممامةةو ًلجيةةاَ ًلرسةةمية ًلمعنيةةة  ةة  ىةةذه ًلةةتو  ًلعربيةةة )ًلةةوًزًرَ ًولبرلمةةان ًولقضةةات   ًلمسةةييتم
 ممامين عن موسساَ ًلمجيمع ًلمتن  ًولموسساَ ًلوطنية لحقوق ًإلنسان. 

 استعراض تقارير الدول األطرافثالثا: 
تًرسةة ًليقةارير ًلمقتمةة مةن ًلةتو  ًرطةًرم بانيظةا  عةن عمةى ًلمجنةة بموجةٌ ًلمياةاق ىة  ىحتى ًلمسوولياَ ًرساسةية 

لحكامةةةو  ممةةةا  ةةةت ييطمةةةٌ مةةةن ًلمجنةةةة ىعةةةتًت يقريةةةر شةةةام  حةةةو  لوضةةةاع حقةةةوق ًإلنسةةةان  ةةة  ىةةةذه ًلتولةةةة ًلطةةةرم ينفيةةةذ 
 ًلمياةةةاق  وىةةةذً ييطمةةةٌ زيةةةاٍر ًلتولةةةة ًلطةةةرم ًليةةة  يفيةةةرض بيةةةا لن يقةةةت  يقريرىةةةا مةةةن ًجةةة  جمةةةع باإعيمةةةات عمةةةى بنةةةوت

من لج  لن يكون  اتٍر ًلحكومية وموسساَ ًلمجيمع ًلمتن  ًلمعموماَ ذًَ ًلةمة من مجموعة مينوعة من ًلمةاتر 
عمةةى ٍ ًلتولةةة ًلطةةرم ومسةةاعت يةة  ل ضةة  لمًو ةةع ًلةةوطن    ويكةةوين ًلةةةحي  ىطارىةةاعمةةى  حةةص ًليقةةارير ًلوطنيةةة  ةة  

  وكذلا مساعتٍ ًلمجنة عمى ًسيلنام حًورىا مع ًلتولة ًلطرم وميابعة ينفيةذ يحتيت مجاإَ ًإىيما  ووضع يوةياَ
 ًليطوًرَ ًلي  حتاَ منذ ًلنظر    ًليقرير ًلسابق . يوةياييا وماىية 

 ًلنشاط:
  يقةت  يقاريرىةا ىلةى ًلمجنةة إطةًرم  ة  ًلمياةاق ًلية  لة  ً تو ًلة ة  ينظي  ًجيماعاَ مةع ًلجيةاَ ًلرسةمية ًلمخيةةة

 ًلموسساَ ًلوطنية ًولمجيمع ًلمتن  ًلمعنية بحقوق ًإلنسان  ييا.ينظي  ًجيماعاَ مع بعت  وكذلا 

  :ممامةةو ًلجيةةاَ ًلرسةةمية ًلمعنيةةة  ةة  ىةةذه ًلةةتو  ًلعربيةةة )ًلةةوًزًرَ ًولبرلمةةان ًولقضةةات  باإلضةةا ة ىلةةى ًلمسةةييتم
 وسساَ ًلمجيمع ًلمتن  ًولموسساَ ًلوطنية لحقوق ًإلنسان.ممامين عن م



 

 

 

                       

 

 األمانة العامة

 الختامية لمجنةتوصيات المالحظات والمتابعة رابعا: 
يفيرض لن يتخ     حةًور مسةيمر وبنةات  ًلطرم ةيقارير ًلتولًعيمات ًلمجنة لمنحظاييا ويوةياييا ًلخيامية عمى بعت 
حةةين يقةةتي  ًليقريةةر ًلمقبةة  ليةةذه  ىلةةىوعةةت  ًإنيظةةار  ظةةاَ ًلخياميةةةًلمنح ينفيةةذىةةذه ًلتولةةة ييةةابع مةةن خنلةةو عمميةةة  مةةع
ًلمجنةة ىة   لعضةات ىن   مجا  ينفيذ ىذه ًليوةياَ باعيبةار ًلفنية و ًلمساعتٍ ًليقنية   وىنا يمكن لمجنة لن يقت  ةلتولً

ىةةةذه ًلمنحظةةةاَ يمكةةةني  ًلمشةةةاركة  ةةة  ًلتًرسةةةاَ ًولنةةةتًوَ وورش ًلعمةةة  ذًَ ًلعن ةةةة  ةةة  و خبةةةًرت  ةةة  ىةةةذً ًلمجةةةا  
 ورةت ينفيذ منحظاييا ويوةياييا.ميابعة ًلمجنة عمى ساعت ًوليوةياَ  بما ي

 ًلنشاط:
  يقاريرىةا ًلةى ًلمجنةة لميابعةة ينفيةذ  تمًَرطةًرم ًلية   ة تو ًلة ة  ينظي  ًجيماعاَ مع ًلجيةاَ ًلرسةمية ًلمخيةةة

 ًليوةياَ.

 ةةتمَ ًلةةتو  ًرطةةًرم ًليةة  يةةة لممسةةوولين ًلحكةةوميين  ةة  بالمنحظةةاَ ًوليوةةةياَ ًلخيامة يعريفيةةعمةة   عقةةت ورش 
بالمنحظاَ ًوليوةياَ لموسساَ ًلمجيمع ًلمتن  ًلعاممة     ةريرىا ًلى ًلمجنة  وكذلا عقت ورش عم  يعريفيايق
    ذًَ و َ ًلزياٍر. ًلتو ذه ى

ًلقضةات ًولبرلمةان  عنٍو عمةى ًلمعنية بحقوق ًإلنسان ًلجياَ ًلحكوميةًلمسييتم: ممامو ًلتو  ًرطًرم ًلعاممين    
 .و يرى  باإلضا ة ىلى ممامين عن موسساَ ًلمجيمع ًلمتن  ًولموسساَ ًلوطنية لحقوق ًإلنسان

تاحتهةا ونشةرها عمةى خامسا:  تطوير وتحسين البنية التحتية اإللكترونيةة إلدارة المجنةة وتوثيةق أعمالهةا ونشةاطاتها واه
 اكبر نطاق ممكن.

ىنشةات  ييةا  وذلةا مةن خةن    ىتًٍر ًلمعمومةاَ ًإللكيرونيةة ار نظةييطةو ييسير ويسيي  عم  ًلمجنة ينبط  بنات  من ًج 
وبةتت نفةاذ ًلةتو  )يًوريخ يةتيق ًلميعمقة بعم  ًلمجنة سجنَ ًلو الع لواالق اليخزين ًإللكيرونية بسم  ي اعتٍ بياناَ 

نةةص ًلمياةةاق ًوليقةةارير )ة ًلكاممةة وص   وكةةذلا واةةالق ًلنةةةوليةةة ًولتوريةةةًريقةةارير يقةةتي  ًلويةةًوريخ ياةةاق بالنسةةبة ليةةا ًلم
و يرىةةا  وكةةذلا مًرسةةنَ ًلمجنةةة ًلرسةةمية )محاضةةرىا ويقاريرىةةا ًلسةةنوية  ًلخياميةةة ًوليعميقةةاَوةةةياَ ًليًولمنحظةةاَ و 

 . اَ ًلتولية ًوإل ميمية و يرىا ويقارير لنشطييا ولخبارىا وبياناييا ومًرسنييا مع ًلتو  ًلعربية ولمانة ًلجامعة ًولمنظم
 ًلنشاط:

  يطوير  اعتٍ بياناَبنات و. 
 .ياحييا لمجميور  يطوير ًلمو ع ًإلكيرون  لمجنة وسرعة ر ع ًلمعموماَ عميو وً 
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 ع ًلمييمةين ًن يي  نق  توًرَ ًلمجنة عنت منا شة يقارير ًلتو  ًرطًرم مباشٍر عمى ًلمو ع ًإلكيرون  ليمكين جمي
 من ميابعة توًرييا.

  ًلميخةةين    مجا  حقوق ًإلنسان وجعمو لكار ىااٍر إىيما  جميور لوسع منًليرويج لمو ع ًلمجنة. 
فة   التنسيق والتعاون مع المؤسسات العربية الوطنية ومؤسسات المجتمع المةدن  المعنيةة بحقةوق اإلنسةانسادسا: 

 .الدول العربية
 يةةر ًلجيةةاَ معمومةةاَ مةةن مةةت عمةةى  ةةترييا  ةة  ًلحةةةو  عمةةى لن تًرسةةة يقةةارير ًلةةتو  ًرطةةًرم مةةن  بةة  ًلمجنةةة يعي

عةةتً عةةن لن يعةةاون ًلمجنةةة مةةع منظمةةاَ ًلمجيمةةع ًلمنظمةةاَ  يةةر ًلحكوميةةة. ًلرسةةمية  ةة  ًلةةتو  ًرطةةًرم وخةوةةةا 
ىلةةى يطةةوير  اعةةتٍ بيانةةاَ لممنظمةةاَ  يةةر ًلحكوميةةة ًلوطنيةةة ًوإل ميميةةة ًلمةةتن   ةة  ًلةةتو  ًرطةةًرم يفيةةرض لن يسةةعى 

ًلةتو   حةص ًليقةارير ًلمقتمةة مةن لحضةور توًرَ ًلمجنةة ًلية  يةي   ييةا من لجة  لن يكةون  ةاتٍر عمةى تعةويي   ًولتولية
 . ًرطًرم  وكذلا لميرويج لمجنة ومخرجاَ عمميا

 ًلنشاط:
   يكةةةوين  اعةةةتٍ بيانةةةاَ حتياةةةة وشةةةاممة لمنظمةةةاَ ًلمجيمةةةع ًلمةةةتن  ًولموسسةةةاَ ًلوطنيةةةة لحقةةةوق ًإلنسةةةان  ةةة  ًلةةةتو

. كمةا سةيي  يخةزين ًلمياةاق ًلميةةمة بعممية مةًوت ًإخيةةاص حسةٌ و ًلتولةة حسٌ مةنفة يكون عمى لن ًلعربية  
 ...مماة  ًورنشةطة ًلرليسةيةًلًلمعموماَ ًليالية : معمومةاَ ًإيةةا  ) ًلعنةًون ور ة  ًلفةاكس و ر ة  ًليةايم و ًسة  

 .ًلخ 
نيةةة بحقةةوق اإلنسةةان والمجةةان اإلقميميةةة لحقةةوق األمةةم المتحةةدة المعولجةةان التنسةةيق والتعةةاون مةةع هي ةةات سةةابعا: 
 اإلنسان.

ينبطةة  لمجنةةة لن ينسةةق مةةع ًلييلةةاَ ًلنظيةةٍر عمةةى ًلمسةةيويين ًلةةتول  ًوإل ميمةة  ًوإسةةيفاتٍ مةةن خبةةًريي   ةة  ىةةذً ًلشةةأن 
 وخةوةا لنظميي  ولساليبي     ًلعم .

 ًلنشاط:
 .تعٍو ىذه ًآللياَ لحضور توًرَ ًلمجنة 
 ًلمجنة ًرمريكية ًولمجنة ًإل ريقية لحقوق ًإلنسان لنطنع عمى آلياَ عمميا. ينظي  زياًرَ ًلى 

 .ينظي  زياًرَ ًلى ًلمحكمة ًروربية ًورمريكية ًإل ريقية لحقوق ًإلنسان لنطنع عمى آلياَ عمميا 

 .ًإطنع عمى عم  ًآللياَ ًرممية لحقوق ًإلنسان خن  توًرَ ًنعقاتىا 



 

 

 

                       

 

 األمانة العامة

 فوضية ًلسامية لحقوق ًإلنسان.ًليعاون مع ًلم 

 الميزانية: 
ًلمةةةوظفين عةةةتت مةةن عيةةين يلينفيةةةذ ًلخطةةة . كمةةا سةةييعين ميًزنيةةة ًلمجنةةة ًلسةةةنويةسةةيي  يمويةة  خطةةةة ًلعمةة  بالكامةة  مةةةن 

 .لينفيذ ًلخطة ًلنزمين
 النتا ج المتوقعة: 

 ما يم :قَ  ت حقًلمجنة كون ط  لن يعنت ينفيذ نشاطاَ ىذه ًلخطة ينب
 مة ًلى ًلميااق.ضياتٍ عتت ًلتو  ًلمةات ة لو ًلمنز  - أ

 يقتي  ًلتو  ًرطًرم ليقاريرىا ًرولية ًولتورية    ًرو اَ ًلمحتتٍ. - ب

 ًليًزما بالمباتي ًليوجييية.لكار لن يكون يقارير ًلتو  ًرطًرم ًلمقتمة لمجنة  - ت

 طًرم بيبن  وينفيذ ًلمنحظاَ ًوليوةياَ ًلموجية ىلييا. يا  ًلتو  ًر - ث

 ًلعامة لجامعة ًلتو  ًلعربية. ًرمانة يعزيز عن اَ ًليعاون مع  - ج

 يعزيز عن اَ ًليعاون مع ًلمجيمع ًلمتن  ًولموسساَ ًلوطنية لحقوق ًإلنسان  - ح

 يٍر.يبات  ًلخبًرَ ًوليجاٌر مع ًآللياَ ًلتولية ًوإل ميمية ًلنظ - خ

 .    ًلمجنة ًإيةاإَو بياناَ ًل اعتٍ  يطوير - د

 :المتابعة والتقييم 
ميابعةة ينفيةذ ًرنشةطة ًلةًورتٍ  ة  ىةذه ًلخطةة مةن ًزوييةين  ًرولةى مةن حيةُ عمميةة لجنة حقةوق ًإلنسةان ًلعربيةة يولى ي

  وسةةيي  ًإسةةيفاتٍ مةةن يالىةةتً  ضةةمان يحقةةقلًلينفيةةذ ومةةتى  اعميييةةا وكفاتييةةا ًولاانيةةة مةةن حيةةُ يقيةةي  مخرجةةاَ ًلخطةةة 
خطةط إلعةتًت ًليقيي  كيطذية ًرجعةة ليعةتي  ًلخطةة بشةك  مسةيمر  كمةا سةيي  ًإسةيفاتٍ مةن ًليقيةي  كيطذيةة ًرجعةة نياليةة 

 مسيقبمية.عم  


