
0 
 

 

 

 

 دراسة حول

 1"اإلنسانحقوق الدول العربية و  ةجامع"

 

 الدكتوراعداد 

 2عادل محمد البياتي

 اإلنسانمدير اداره شئون حقوق 

 الدول العربية ةجامع

 

 مالحظة:

منشورة في المجلة العربية للفقه والقضاء ، وهي على موقعها اإللكترونيراسة هذه الدلجنة حقوق االنسان العربية  تنشر
العربية الدول مراحل تطور عمل جامعة التاريخي لتوثيق المنها في  ؛ رغبة  الصادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية

الحقل  هذا والمهتمين في المعلومات لكل أصحاب المصلحةعن اتاحة هذا  ان فضال  سفي مجال تعزيز وحماية حقوق االن
ر عن رأي لجنة حقوق االنسان تعب  ها ال يعني بالضرورة أنالموقع اإللكتروني للجنة  كما أنَّ نشر هذه الدراسة على. المعرفي
  العربية.
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 :مقدمة

 المميزة المضيئةهي السمات  األساسيةالحريات و  اإلنساناحترام وتعزيز حقوق  َأن  الشك  
ائل و أسالم من اإل الحق أن  ، و يةو االسم لألديانكان السبق في ذلك للمجتمع الدولي المتحضر، و 

كفلت لمجتمعه  في أكمل صورة اإلنسانلحقوق  ي كرم بني البشر ووضع مبادئ ساميةالحضارات الذ
 .3المتحضرة في السير عليها األممالسالم سبق ، يسودها الحق والعدل و حياه حره كريمة

باهتمام وعناية  ىظفي الوقت الحاضر من أبرز المواضيع التي تح اإلنسانأصبحت حقوق و  
 غير الحكومية.الحكومية و  اإلقليميةالمنظمات الدولية و 

مندددذ  اإلنسدددانحقدددوق  ةحمايدددفدددي تعزيدددز و  ملحوظدددا  و  كبيدددرا   المتحددددة تادددورا   األمدددمفقدددد شدددهدت  
، 1968فددي اهددران  اإلنسدداني لحقددوق المددمتمر الدددولو  1948عددام  اإلنسددانلعددالمي لحقددوق ا اإلعددالن

لحقددوق  الدوليددةمددن المعددايير  اعتمدددت مجموعددة كبيددرة، و 1993فينددا فددي يونيددوا حزيددران  مددمتمر حتددىو 
رغددم هددذه المنجددزات ، و ضددمان احترامهدداو  تددي انشدد تها لمراقبددةليددات المجموعددة متنوعددة مددن اآو  اإلنسددان

 االسدتجابة السدريعة للحدد   المتحددة فدي قددرتها علدى األمدمض مدن فاعليدة جه قصور خايدره تقدو  أو  تبقى
 من العالم. ةتقع في مواان كثير  التي اإلنسانهاكات الجسيمة لحقوق االنت من

نة و نيت في اآع  ، و اإلنساناهتمت بحقوق  اإلقليميةقدم المنظمات الجامعة العربية احدى أو  
كبر لدور أ قا  لالموضوع يكون منا رغم خلو ميثاق الجامعة من نص في ،بتعزيز هذه الحقوق األخيرة

 في الوان العربي. اإلنسانحقوق  فعال لحمايةو 

، ونتعرض اإلنسانهذا البحث يبين مالمح عن دور جامعة الدول العربية في مجال حقوق و  
 .اإلنسانحقوق و  اإلقليميةوالمواثيق الدولية و  اإلنسانفي بدايته للدساتير وحقوق 
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   :اإلنسانحقوق الدساتير و  -1

ئق القانونية العليا في الدولة، تعتبر الوثا، و جميع دول العالم تنشئ لها دساتير ن  في الواقع إ 
 أوي تشريع تمتنع الدولة عن اصدار أو  ،الكامل باحترامه في الدستور يعني التزام الدولةكتابة حق و 

 انتهاكه. القيام ب ي ممارسة مخالفة له تمدي إلى

منالق ، و مركزه القانوني بصورة عامة أساسيكفل الدستور حرية الفرد بوصفها ن يجب أو  
المقررة  األساسيةغيرها من الحقوق  على ، كما يجب أن تكون لها الصدارة في الدستور متقدمةنموه
 للفرد.

 ،البل يعلن عنها ليس إ ،هو ال ينشئ حقوق اإلنسانحقوق  الذي ينص على الدولةدستور و  
وثيقة عليها  كتابتها في الدستور لتثبيتها في، و اإلنسان الحقوق هي حقوق ابيعية مت صلة لدىن أل

 .4ي وقت يشاءتلتزم بها الدولة ويستايع الفرد المحاجة بها في أ

هي  اإلنسانحقوق  ن  ، بل إمنها األفراددستور عنها ال يعني ذلك حرمان سكوت ال ن  لهذا فإو  
يصبح هذا ، و القاضيالجميع بما في ذلك المشرع و  على احترامها واجب يقع، ضمانها و حقوق ابيعية

  .5هذه الحقوق في الدستور في مواجهة الدولة إذا تم النص على مت كدا  االحترام راسخا  و 

القرن العشرين على االعتراف عشر و نصت دساتير العديد من الدول في القرن التاسع و  
سلانة عمان فهما عدا المملكة العربية السعودية و  ضمنها الدول العربيةو  6،األساسية اإلنسانبحقوق 
 .7الشريعة اإلسالمية  حكامتعمالن ب

، 1814النرويج في ، و 1812 في اسبانيا، و 1809دستور السويد في  ،من هذه الدساتيرو  
 قرأ، و 1874و 1848، وسويسرا في 1849الدنمارك في ، و 1831بلجيكا في ، و 1815هولندا في و 
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دستور وايمار لسنة و  ،حقوق وواجبات تسبق وتعلو القوانين الوضعية 1848ي الدستور الفرنسي ف
حقوق وواجبات  نص على 1931دستور الصين و  ،ه تخص الحقوق األساسيةماد 63ضم  1919
منه على  11نص في المادة  1946فمبر تشرين الثانيا نو  3دستور اليابان الصادر في و  ،الشعب

هذه الحقوق بالحقوق  ( واصفا  األساسية اإلنسانمن حقوق الشعب ال يحرم من التمتع ب ي ) ن  أ
 بدية.األ

 اإلنسان)الجمهورية تعترف وتتكفل بحقوق  ن  أ على 1947يا لسنة اياالنص دستور و  
ا ايلول 11 نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر في"، و السيادة للشعب" ويقضي ب ن   (الثابتة

 .، وهو مصدر للسلاات ويمارس الشعب هذه السيادةالسيادة للشعب وحده ن  أ على1971سبتمبر 

التزامها  1941ستقالل منذ اإل الفريقية التي حصلت علىامن الدول تمكد دساتير العديد و  
األساسية حرياته و  اإلنساننح بعض الضمانات لحقوق تمو  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنبمبادئ 

لعربية في الدول ا، و 19798ر جمهورية نيجريا الصادر في دستو و  1963ا دستور السنغال منهو 
 المغرب.، و اليمنو  جيبوتيو  1969دستور الصومال عام 

 حميها الدستور هي: الحق في الحياةن يمن الواجب أ من أبرز الحقوق المدنية التيو  
، شخاص من التعذيبحماية األق، و سترقاتحريم اإل، وعدم التمييز، و القانون مأمااة و االمس، و الحريةو 
 ،الحجز التعسفيينعتقال و التعرض لإلشخاص من ية األحما، و القضاء مأما اةو االمس، و حق التقاضيو 

، وغيرها من األسرةحق تكوين ، و حرية التعبير، و التوظيفشتغال و ، وحق اإلحق التملكوحق التنقل، و 
 .الحقوق

، بل بفحس األساسية اإلنسانحقوق  ينص دستور الدولة على ه ال يكفي أنالحقيقة أن  و  
 ةتها في ممارسمااالتز تحترم و  لألفرادة بتنفيذ ما عليها من واجبات ن تلتزم الدولالواجب يقتضي أ
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  .345-244ص  -المصدر السابق - المتحدة األمممنشورات  انظر  



4 
 

ي اعتبارات ودون تمييز حد سواء دون أ ي في هذه الحقوق جميع األفراد علىتراع، و لحقوقهالشعب 
 .9انتهاكهاوعدم الخروج عليها و 

البد من  ما  االتز والتشجيع عليها تعهدا  و  األساسيةات الحريو  اإلنسانن تعزيز حقوق ، فإلهذا 
 ،المميزين من الناس حكرا  على اإلنسانت فيه حقوق ظل   فكم اال الزمن الذي ،الوفاء به للناس كافة
، وباقي الناس فئة معينة من الناس تتمتع بها على مقصورا   مفهوما   اإلنسانحيث تشكل حقوق 

 .10منها محرومين
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واسعة لحقوق حدثت انتهاكات  1992ه خالل عام ن  أ ،1993ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي لعام   

مات من الحكو 110كثر في أ ن  أو ،االقل ىبلدا  عل 62فثمة سجناء رأي في  ،من العالم ةفي دول كثير اإلنسان

عمال القتل السياسي للتخلص أ إلىت أبلدا  لج 45حكومات  ن  أو ،في السجون وفي مراكز الشرطة استخدمت التعذيب

 (.جدهم ممن تعدهم من )مثيري الشغبمن معارضيها و ت

فقد كثرت البالغات عن  ،حوالهاأتتحسن  ن  أمن  بدال   بنكسات اإلنسانربية منيت حقوق وففي العديد من البلدان األ

بلدان مثل بلغاريا وفرنسا والمانيا في  -حيانا  أألسباب عنصرية  - منجانب قوات الشرطة واأل المعاملة من سوء

 ىعمال القتل علأوتصاعد  الخطورة ةفي تركيا مازال التعذيب يمثل مشكله بالغواسبانيا وايطاليا والبرتغال ورومانيا و

 يدي قوات االمن.أ

سجناء الرأي اعتقال و ،التعذيبختفاء ونطاق واسع وحوادث اإلى ل القتل السياسي علعماأسيا آوقد شاعت في 

اط القمع في بلدان مثل نمأطار نمط مزمن من إالسياسي في القتل عدام ووتطبيق عقوبة اإل ،المحاكمات الجائرةو

ف شخص ألكثر من أعدم أ  ث في الصين حيوتيمور الشرقية وسري لنكا وكمبوديا والهند و إندونيسياميانمار والفلبين و

 .1992عام 

الذي يمارس من بينها التعذيب  اإلنسانانتهاكات خطيرة لحقوق  1992سط وقعت خالل وبلدان الشرق األ ىوفي شت

منهم و ،احتجز الكثيرونو ،اعتقال االالف من الناس بدون محاكمةو ،جهزه الحكومةأيدي أ ىنحو منهجي عل ىعل

العام  ىمد ىوعل ،اختفاء مئات المعتقليننطاق واسع و ىواستخدمت عقوبة االعدام عل ،بموجب قوانين الطوارئ

وفي  ،هايتي ىال ادة االف من طالبي اللجوء قسرا  إعشخصا  و 31تنفيذ حكم االعدام في قامت الواليات المتحدة ب

قوات الموت شبه مسلحة وايدي القوات ال ىللقتل علغواتيماال وقع االالف ضحايا كولومبيا وبيرو والبرازيل و

 الرسمية.

في البوسنه والهرسك  اإلنسانروات لحقوق الكالفلسطيني وانتهاكات الصرب و اإلنسانوق انتهاكات اسرائيل لحق أما

 قصصها  الطويلة المرعبة.  فيعجز عن وصفها اللسان وال يتسع المجال لعرض

 SC/PO – 8 July والوثيقة  SC/PO-3/3/1993,EUR 03/01/93انظر وثيقة منظمة العفو الدولية

1993,POL 10/05/93 
10

ثيوفان  -اإلنسانولي لحقوق النظام الد -اإلنساندليل تقديم التقارير عن حقوق  - المتحدة األمممنشورات  انظر  

  HR/PUB/91/1. 4ص 1992نيويورك  -يوفين
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 :اإلنسانحقوق و  اإلقليميةالدولية و المواثيق  -2

 المتحدة : األممميثاق  -أ

احترام  إلىانية الحاجة الماسة الثو  لىو رب العالمية األسي التي خلفتها الحاظهرت المآ 
صبحت من كما أ ،مراعاتها في جميع دول العالمو  األساسيةوالحريات  اإلنسانوتعزيز حقوق 

فعاال  في كبيرا  و  ما  االمتحدة اسه األمم قد اسهمت، و المتحضرةلكافة المجتمعات  الكبرىالشواغل 
 حمايتها.وكرامته وارساء قواعد لحقوقه وحرياته وتعزيز هذه الحقوق و  اإلنساننسانية إ الت كيد على

 األممفنص ميثاق  ،زام القانونيلفي اإل تةو امتفصكوك ذات درجات وقننت ذلك في مواثيق و  
 األممفذكر )نحن شعوب  األساسيةحرياته و  اإلنسانحقوق  باجته بصراحة علىالمتحدة في دي

وبكرامة الفرد  نسانلال األساسيةيماننا بالحقوق ...أن نمكد من جديد إانفسنا قد ألينا علىالمتحدة و 
من المادة  3في الفقرة  جاءية...( و و اكبيرها وصغيرها في حقوق متس األمموقدره بما للرجال والنساء و 

تعزيز احترام حقوق  على... و " الدولي تعاونالمتحدة هو تحقيق ال األممهداف أحد أ على أن   األولى
 أواللغة  أوذلك بال تمييز بسبب الجنس  التشجيع علىللناس جميعا  و  األساسيةالحريات و  اإلنسان

 55هداف المنصوص عليها في المادة المتحدة تتعهد في سبيل بلوغ األ األممعضاء أ الدين" كما أن  
الحريات و  اإلنسانيشيع في العالم حقوق المتحدة كي ) األمممع  تعاونال ىعل فرادى أو بالعمل معا  
 (.الدين أواللغة  أونس الج أوبال تمييز بسبب العنصر  األساسية

ل و األ يفرض علىو  اإلنساندولي مبدأ احترام حقوق القانون ال هكذا يدخل الميثاق علىو  
يعد بمثابة ، و حيث يشكل الميثاق معاهدة دولية جماعية ملزمة 11ت المقابلة لهذه الحقوقمااااللتز 

 .12اإلنسانللقانون الدولي لحقوق  األساسيةالقاعدة 
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 G.I.Tunkin -theory of International Law- London 1974- P.P 80-85 

  .98 -96ص  –1986 -بيروت–الدار الجامعية  –مبادئ القانون الدولي–ايضا  د. ابراهيم احمد شلبي  انظرو
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 98ص  1984– 1ط –نية والمواثيق الدوليةفي ضوء القوانين الوط اإلنسانحقوق –د. محمد يونس علوان  انظر  

– 100.  
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ه لم ال أن  ، إفي سبعة مواضع متفرقة اإلنسانرد ذكر حقوق أو المتحدة  األممميثاق  رغم أن  و  
المتحدة لوضع  لألممربما ليفسح المجال ، و األساسية اإلنسانيتوسع كثيرا  بالتعريف في مفهوم حقوق 

 .اإلنسانشرعية دولية متخصصة في حقوق 

 العهدين الدوليين:العالمي و  اإلعالن-ب

ديسمبرا  10في  اإلنسانالعالمي لحقوق  المتحدة عن صدور اإلعالن األممتمخضت جهود  
 على اإلنسانحقوق حماية في اريق التنظيم الفعال لتعزيز و  لىأو كخاوة  1948 األول كانون

الثقافية عام ة و االجتماعيدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و صدور العهد ال، و 13الصعيد الدولي
 1990ا سبتمبر ايلول وحتى 1976 الثاني يناير اكانون 3الذي دخل حيز النفاذ في  1966
 1966السياسية عام الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  العهد، و 14دوله 95ليه انضمت إ أوصدقت 

تيح البروتوكول االختياري الملحق به الذي ي، و 1976ار ذمارساا 23ز النفاذ في الذي دخل حي
 ،دولة 92ليه انضمت إ أوصدقت  1990ااكتوبر األول تشرين حتىللتظلم و  ومرجعا   سبيال   لألفراد

 .اإلنسانللشرعة الدولية لحقوق  األربعةركان األ هذه الصكوك تشكل معا  و 

 .اإلنسانالمتحدة الخاصة بحقوق  األمميمكن اعتبار هذه النصوص ميثاق و  

بما لجميع قر في مالع ديباجته "ثين مادة، أثالدمة و مق علىاإلعالن العالمي الذي اشتمل و  
الحرية  أساسيشكل  ية وثابتةو ا، ومن حقوق متسصيلة فيهمأعضاء األسرة البشرية من كرامة أ

ين في الكرامة و اومتس حرارا  ى "يولد جميع الناس ألو األجاء في مادته و  ،"في العالمالسالم العدل و و 
في  الواردةالحريات انسان حق التمتع بكافة الحقوق و  لكل ن  على "أ المادة الثانية فتمكد أما ،"والحقوق
 ن علىمافي األو  الحريةو  ة"لكل فرد حق في الحيا ن  في حين تعلن المادة الثالثة أ ،"اإلعالن

                                                           
1

 10المؤرخ في  (3-الف )د 217االمالء بقرار الجمعية العام  ىاعتمد ونشر عل اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق  

 .1948ديسمبر / كانون 

. عبد العظيم داعداد د. محمود بسيوني و د. محمد السعيد الدقاق و - ()الوثائق العالمية و اإلقليمية اإلنسانحقوق  انظر

  .30-17ص  1988 -دار العلم للماليين -1المجلد األول ط -وزير
14

دولي الخاص بالحقوق االقتصادية العهد ال -اإلنسانالتقارير عن حقوق  -دليل تقديم - المتحدة األمموثيقة  انظر  

تقديم  دليل -وثيقة األمم المتحدة انظربعدها  ماو 63ص  1992  -نيويورك -فليب الستون-الثقافية واالجتماعية و

 ما بعدها.و 135ص  -فارستو بوكار-السياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و العهد -اإلنسانالتقارير عن حقوق 
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وق الحقوالجماعية المدنية والسياسية و  الفرديةبقية المواد فتضمنت جميع الحريات  أما ،شخصه"
 .15الثقافيةة واالجتماعية و االقتصادي

نونية تحدد الوسائل القا أحكام أو األعضاءة توصيات للدول اإلعالن لم يتضمن أي  لكن و  
تزام قانوني بل ذهبت ي اللم يضم أ، و اإلنسانليها في حالة انتهاك حقوق الدولية التي يمكن اللجوء إ

هو تفسير لميثاق  اإلعالن ن  أ إلىفي الجمعية العامة  لإلعالن ثناء النقاش الختاميبعض الوفود أ
 مبادئ قانونية عامة.في القانون الدولي العرفي و  ةارده يكرر قواعد و ن  أ، و المتحدة األمم

ه صك ن  أ، و القانون الدولي التقليديسع نااق القانون الدولي العرفي و و  اإلعالنمع ذلك فو  
ر ملحوظ في ثكان له أ، و دائمةو  صوىهمية قمور ذات أوأل نادرةال في ظروف يلج  إليه إ رسمي ال

مريكية لحقوق األ تفاقيةاإلو  اإلنسانربية لحقوق و تفاقية األتعهدت بإحترامه كاإلتفاقيات الدولية و اإل
  .196916 لعام اإلنسان

ي التي تمس حياة وه السياسيةو  المدنيةفتشمل الحقوق  ،اإلنسانالعهدين الدوليين لحقوق  أما 
المشاركة ، و التنقل، و التعبير، وحرية الرأي و قامة العدلحقوق إ، و منهأمته وحريته و كراالفرد و  اإلنسان
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فتشمل الحق في العمل  أما، تكوين الجمعيات، و السياسية

، ى و المبما في ذلك الغذاء والكساء و معيشي كاف  ىمستو  ، الحق في الحصول علىالحرية النقابيةو 
 صال  هي تمكد المفهوم الوارد أ، و في الحياة الثقافية المشاركة، والحق في التعليم، و الرعاية الصحيةو 

ه يحق ن  الذي مفاده أو  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنفي  ، والممكد مجددا  المتحدة األممفي ميثاق 
 ي نوع كان هذا التمييز.دونما تمييز من أمتع بهذه الحقوق لكل انسان الت

التالي يرتبان تعهدات قانونية بكل منهما يشكل معاهدة دولية و  ن   يتميز العهديين الدوليين بو  
 ا.ماراف في كل منهعلى الدول األ
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 .المرجع السابق (لعالمية واإلقليميةالوثائق ا اإلنسانحقوق ) انظر  
16

ن اإلعالن العالمي لحقوق م 29الحرية المكفولة للفرد بمقتضي القانون )تحليل للمادة  -المتحدة  األمموثيقة  انظر  

  .86 – 83ص  1992نيويورك  -. أ ز دابسايرين-بقلم ايريكا  -(اإلنسان
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الاريق  نهما يعدان خاوه هامه على، فإملزميتسم به العهدان من اابع عالمي و يحكم ما و  
 الصعيد الدولي. على اإلنسانلحماية حقوق 

ومن  ،العهدين إلىم بير في دول العالنضمام من قبل عدد كاإل أولكن عدم التصديق و  
الكاملة من  اإلفادةعدم  إلىقد سبب ذلك  ،مريكااالقتصادي مثل أضمنها دول لها وزنها السياسي و 

 .17ليات العهدين المذكورينآ

   :اإلنسانمجموعة الصكوك الدولية لحقوق  -ج

وانين هو صياغة مجموعة ق اإلنسانفي مجال حقوق  المتحدة األمملعل أهم انجاز حققته  
 األساسيةكونت القاعدة  ،حصيلة لسنوات عديده من العمل التشريعي الدولي اإلنساندواية لحقوق 

واعالن وغير ذلك اتفاقية  67تحدة بما ال يقل عن الم األمماصدرتها  ،اإلنسانة الدولية لحقوق للشرع
 ثالث فئات: إلىيمكن تصنيفها من الصكوك الدولية و 

 خاصة.صكوك عامة و 

 قليمية.ا  صكوك عالمية و 

 18.خرىوصكوك أ ()معاهدات صكوك ملزمة قانونا  

هي ذات اابع دستوري و  اإلنسانمن حقوق  واسعةفي المادة اائفة  العامةتشمل الصكوك و  
 اإلقليميةالهياكل  أوالمتحدة  األمماار مضمونا  لحكم القانون في إتعاي ، و للكلمةسع و األ بالمعنى

ان الدوليان الخاصان بحقوق العهد، و 1948 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن ،برزهاأو  تعاونلل
الميثاق ، و 1950 األساسيةالحريات و  اإلنسانوربية لحماية حقوق تفاقية األاإل، و 1966 اإلنسان

مريكية اإلتفاقية األ، و 1948األمريكي بش ن البشر وواجباتهم  اإلعالن، و 1961ربي و االجتماعي األ
 .1981حقوق الشعوب و  اإلنسانلميثاق االفريقي لحقوق ا، و 1969 اإلنسانلحقوق 
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  129 - 127ص  -المرجع السابق-د. محمد يوسف علوان  انظر  
18

ثيوفان  -اإلنسانالنظام الدولي لحقوق  -ر دليل تقديم التقاري - اإلنسانوثيقة مركز األمم المتحدة لحقوق  انظر  

  HR/PUB/91/1-8-ص 1992 -نيويورك-يوفين
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الحرية  ،عالمحرية اإل ،منع التمييز ،فتشمل حق تقرير المصير الخاصةصكوك ال أما  
، الرفاهية الشبابو  الافولة، و سرةاأل، الزواج و ة العماليةالسياس ،السياسية للمرأةالحقوق  ،الثقافية

الصعيد  على الثقافةو  تعاونالو  التنمية ،الثقافةالحق في  ،نماء في الميدان االجتماعياإلالتقدم و و 
 الدولي.

المتحدة  األممك ،من الصكوك فهي التي وضعتها منظمات ذات مهام عالمية الثالثةالفئة  أما 
فقد عمل كل من  ،الصكوك المنبثقة عن هياكل اقليميةومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو و 

وضع معايير شاملة لحقوق  على ،منظمة الوحدة األفريقية، و منظمة الدول األمريكيةوبا و ر أو مجلس 
، األساسيةالحريات و  اإلنسانالممارسة الفعلية لحقوق  تبذلها لضمانكجزء من الجهود التي  اإلنسان
 كل منها يدعم االخر. ن  وأ متكاملةجعلها ، و اإلقليميةو  العالميةالتعايش بين الصكوك  ولضمان

معايير حقوق  ن  فال مراء في أ ،األخرىالصكوك نونا  كالمعاهدات و قا الملزمةالصكوك  أما 
يصدق هذا بوجه تتعلق بالتنفيذ و ا  أحكامكبيرا  عندما تنش  في معاهدة تتضمن  تكتسب وزنا   اإلنسان

 التي تم التصديق عليها علىتحضرية جادة و  ألعمالالمعاهدات التي جاءت كمحصلة  خاص على
 الخاصةنش ت هذه المعاهدات ، وقد امتثال لهاعلى تعهد قااع من الدول باإل نااق واسع بناء

عن  لتعبير بصورة ملموسةلرير منها نظم لتقديم التقاو  ،شرافالعديد من آليات اإل اإلنسانحقوق ب
 .19تنفيذ هذه المعاهداتفي االلتزام و  الدولةمسئولية 

  :اإلنسانحقوق ميثاق جامعة الدول العربية و  -3

حرياته و  اإلنسانحقوق  في غالبيتها على تدساتير الدول في الوان العربي نص   أن رغم 
 .اإلقليمية، وكذا مواثيق المنظمات الدولية و األساسية

، فلم األساسيةحرياته و  اإلنسانقد أغفل التارق لحقوق  ميثاق جامعة الدول العربية ن  ال أإ 
 ضمان حمايتها واحترامها مما يشكل عيبا  جوهريا  في الميثاق.يشر الميثاق صراحة لهذه الحقوق، و 
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وضع فقد  ،آنذاك األساسيةعدم ادراك حقوق الفرد قصور في الوعي و  إلىوقد يعزى ذلك  
 بثالثةالمتحدة  األممميثاق بل أي ق ،1945امارسا22مستقلة في  الميثاق ممثلي سبعة دول عربية

 جزاء الوان العربي.ايااليا أغلب أرنسا و ف، تحتل فيها برياانيا و ر في ظروف عربية صعبةهاش

سواء في  ، فلم تسبقه تجارب يستفاد منهال تجربة ممسسية في العمل العربي المشتركأو هو و  
 . 20اار نظم اقليمية أخرىفي إ أواار النظام اإلقليمي العربي إ

تنسيق ، و في توثيق الصالت بين الدول المشتركة فيه) مقاصدهغراضه و وقد كرس الميثاق أ 
في شئون  ة عامةالنظر بصف، و سيادتهاستقاللها و ، وصيانة إلبينها تعاونخااها السياسية تحقيقا  لل
همية إلرساء قواعد العالقات العامة وهي أغراض دون شك غاية في األ ،21(البالد العربية ومصالحها

 بين الدول العربية.

 األساسيةحرياته و  اإلنسانحقوق  على النص   إلى ةالمسيرة العربية اثبت الحاج لكن تاريخو  
لصالت بين توثيق ا اض ميثاق جامعة الدول العربية علىغر تقتصر أ ن الأفالواجب  ،في الميثاق

الواجب يقتضي  ن  ، بل إبينها فحسب تعاونتحقيقا  لل السياسية خااهاتنسيق المشتركة فيها و  الدول
، ضمان هذه الحقوق من قبل الدولة آليةو  ةيأساستقنين وتبيان ما يتمتع به الفرد من حقوق وحريات 

لمثل  الحاجةقد اثبت التاريخ وجود ، و في عالقتهم بالدولة األفرادتقتضي حماية حقوق  الضرورةن أل
معيار كل  اإلنسان ن  ذلك أل ،األفرادلحماية الدولة من  ملحة ضرورةبينما ال توجد  ،الحمايةهذه 
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-ندوة مركز دراسات الوحدة العربية  -ةالمنظمات اإلقليمية المشابهعة العربية والجام-بحث د. ناصف حتي  انظر  
 . 845ص  -حول الجامعة العربية الواقع والطموح -2/3/1982-28/2 -تونس

إلرضاء طموح الجماهير  صادقة للواقع الرسمي العربي في نهاية الحرب العالمية الثانية ةوجاء الميثاق صور
خدمة لمصالحها في  ربيةبريطانيا التي رأت في قيام الجامعة الع ىولكنه ارض ،الوحدة العربية إلىالعربية وتطلعها 
معها ووجدت  تعاونقضية الفلسطينية بالن تتحمل المسئولية إليجاد حل للأوتوقعت من الجامعة  ،لها ةالمنطقة وضمان

فكانت الظواهر تشير  ،في هذه المؤسسة القومية وعاء تفرغ فيه شحنات الشعب العربي المطالب في الوحدة العربية
 ،العربية ةاالم ىفهي صمام أمان لحصر األماني لد ،وصول الشعور القومي في الدول العربية لدرجة الخطر إلى
 داة إلحباط اي عمل عربي موحدأعة ن تكون الجامأوربما ارادت  ،احباطها لسنوات عديدة ىلي سعت بريطانيا االت

 ثبت عكس ذلك. ييهدد مصالح الدول العربية ولكن الواقع  يخدم المصالح العربية أو
المصدر  –ندوة مركز دراسات الوحدة العربية  –النشأة التاريخية للجامعة العربية  – ةانظر بحث د. علي محافظ

 .52ص –السابق 

    41-40ص-1988بغداد  -دار الشئون الثقافية العامة -اإلنسانفي سبيل حقوق  -ايضا  باسيل يوسف انظرو
21

 المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.  

 



11 
 

 ،ن يكون مدركا  وواعيا  بحقوقه وواجباتهعلى الفرد أ، و ن تدرك واجبها نحو الفردعلى الدولة أو  شيء
 .فليس هناك حقوق دون واجبات وال واجبات دون حقوق

 ،للفرد األساسيةتشير في دساتيرها للحريات ال يكفي أن تضع الدول العربية و  هن  والواقع أ 
 تمثل قيما   بحكم ابيعتها اإلنسانحقوق  ن  ، بل إاإلنسانال تشكل حدودا  لحقوق  الوانيةفالحدود 

ت مااهي من االهتم اإلنسانحقوق  ن  تعاون الدولي تعني أالففكرة  ،الحدود زةو امتجو  واعرافا  عابرة
، يعلن عنهار هذه القضايا و يثين مجتمع في أي وقت وفي أي مكان أ ألييحق ، و المشروعةالدولية 
تعهدات التي التها و مااالتزام الدول بالوفاء بالتز  الدولي يناوي على تعاونال ن  أقل تقدير فإ وعلى
 .22غيرها من المواثيقميثاقها و  ا على عاتقها بناء علىاخذته

بية في مجال الشئون االقتصادية واالجتماعية بين الدول العر  تعاوناليفهم من موضوع و  
ل شعوب الدول مامنه هو بقصد ت مين رفاهيه وآ الثانية المادةليها الميثاق في شار إأالثقافية التي و 

  .األساسية اإلنسانالعربية باعتبار هذه المواضيع تتضمن جزء من حقوق 

 إلىفي الوان العربي الذي يصبو  اإلنسانني أماال تحقق اموحات و  بسياةهي اشاره و  
قد  الميثاق ن  ، ومهما يكن األمر فإاألساسية اإلنساناحترام جميع حقوق و  اةو االمسو  العدالةالحرية و 

مجلس الجامعة مستقبال  في  يتالفىن ومن المممل أ ،في ثناياه اإلنسانحقوق  ىعلتجاهل النص 
ليه ميثاق ليواكب التاور الحضاري الذي وصل إ ،ميثاق الجامعة الحديث هذا الموضوع الحيوي

 .اإلنسانفي مجال حقوق  اإلقليميةو  الدوليةالمواثيق المتحدة و  األمم

المعد حاليا  جاء دل الذي وضعته لجنة من الخبراء و مشروع ميثاق الجامعة المع ن  ويظهر أ 
 فورد في مقدمته:  في أكثر من مناسبة اإلنسانعلى ذكر حقوق 

 اإلنسانلحقوق ضمانا  العربية و  ةقيم األم منه بوحدة المصير العربي وحفاظا  على يمانا  إ)... 
 (.في الوان العربي
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في الوان العربي( وفي  اإلنسانن حقوق ضماكما ورد في الفقرة )ب( من أهداف الجامعة ) 
من بين  ن  ، كما جاء في المشروع أحماية البيئة في الوان العربي(الفقرة )و( من أهداف الجامعة )

و اقتصادي أ أوغاية كل عمل سياسي  اإلنساناعتبار مبادئ التي تقوم عليها الجامعة "ال
 .23"اجتماعي

ليست بكافية وال بالكثيرة التي تحقق مشروع الميثاق لم يتضمن تعديالت جوهرية فهي  ال أن  إ 
 األساسيةله معقوده للكشف عن حقوقه ماآفي الوان العربي الذي كانت  اإلنساناموحات ل و ماآ
عامة في مشروع الميثاق يعتبر  بيتها في ميثاق الجامعة الحديث، ومع ذلك فمجرد ذكرها بصورةتثو 

 لصالح الفرد في الوان العربي. اإلنسانتاورا  مهما  في مجال حقوق 

 .إلىذن اهلل تعالنور في القريب العاجل بإ اق الجامعة العربية المعدل أن يرىلميث ن ملو  

  :اإلنسانة العربية الدائمة لحقوق اللجن -4

العربية  وجدت الجامعة ،األساسيةحرياته و  اإلنسانالميثاق لحقوق  تجاه عدم تعرضو  
 اإلنسانلهذا عندما اعلنت لجنة حقوق  ،اإلنساندوره في مجال حقوق  زابر ضرورة اإلسهام العربي وا  

اغتنمت الجامعة  ،اإلنسانحتفال العالمي بحقوق لإل 1968المتحدة عن تخصيص عام  لألمم التابعة
، اإلنساننشات في العمل لضمان وجودها في مجال حقوق و  ،الفرصة للمساهمة بصورة فعالة

عهد ، و لجنة سميت باللجنة الخاصة 1966سبتمبر  12جامعة بتاريخ نش ت بقرار من مجلس الفا
 لمجلس الجامعة العربية. اإلنسانليها مهمة اعداد ما يمكن اعداده من مواضيع حقوق إ

يها نة العامة لجامعة العربية بش ن رأماالمتحدة من األ األمماستفسرت  1967في ديسمبر و  
 النحو التالي: ن رأي الجامعة علىوكا ،اإلنسانفي مشروع انشاء لجان اقليمية لحقوق 

ن كانت ترى( إن  1) ضرورة تشكيل لجنة اقليمية عربية في نااق  ها تميد مثل هذا المشروع وا 
ن تتولي الجامعة العربية بنفسها مهمة وضع ااار يعني ذلك أو  ،للجامعة التابعة الدائمةالمنظمات 
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  .41ص  -المصدر السابق-باسيل يوسف  انظر   
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المتحدة من   لألمم التابعة اإلنسانلها من جهة، ولجنة حقوق  قليمي التابعبين الجهاز اإل تعاونال
 .أخرىجهة 

وذلك  ،في العالم اإلنسانلحقوق  اإلقليميةتحبذ فكرة عقد ممتمر عالمي يقيم مختلف اللجان إن ها ( 2)
المتحدة  األممبين تلك التي تتبع ، وكذلك بينها و العالقات بين اللجانو  تعاونالبهدف تنسيق 

 ها المتخصصة.منظماتو 

 تدعيمها.اريق تزويدها بالخبرات الالزمة و عن  اإلقليميةنة اللجنة و االمتحدة بمع األممن تقوم ( أ3)

قليمية عربية س موضوع انشاء لجنة إنة العامة للجامعة تدر ماخالل هذه الفترة كانت األو  
 .24الميثاقمن  الرابعة المادةنص تعمل في نااق الجامعة وفقا  ل اإلنسانلحقوق  دائمة

صت أو  اللجنةبعد أن درسته ، و لجنة الشئون السياسية يرا  بش ن ذلك عرض علىأعدت تقر و  
  انشاء اللجنة المذكورة. مجلس الجامعة بالموافقة على

ما  على نص   1968ا9ا3بتاريخ  50في دورته  2443قد اصدر مجلس الجامعة قراره رقم و   
 توصي اللجنة بالموافقة على، "تيةتوصية لجنة الشئون السياسية اآ ىيقرر المجلس الموافقة عل" يلي:

نة مافي نااق الجامعة حسبما تضمنه تقرير األ اإلنسانقليمية عربية دائمة لحقوق إانشاء لجنة 
 ."العامة في الموضوع

الوجود تعقد اجتماعاتها الدورية  إلى اإلنسانلحقوق  الدائمةهكذا ظهرت اللجنة العربية و  
 اإلنسانحقوق  في قضايا تبحثو  ،العربيةفي نااق جامعة الدول  العاملة الرئيسية األجهزة حدىكإ

 لمجلس الجامعة. اإلنسانات في مجال حقوق يتعد مشروعات اتفاقفي الوان العربي و 

 الفنيةبل تابق في عملها النظام الداخلي للجان  ،ي خاص بهاأساساللجنة ليس لها نظام و  
 هذه اللجنة نعرض تفاصيل نظامها. ألهميةفي الجامعة و 
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 ما يلي: ىمن ميثاق جامعة الدول العربية علتنص المادة الرابعة   

هذه اللجان  ىفيها الدول المشاركة في الجامعة، وتتول"تؤلف لكل من الشئون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل 

لس للنظر فيها تمهيدا  لعرضها المج ىفي شكل مشروعات اتفاقيات تعرض علوضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها 

 الدول المذكورة ..الخ ". ىعل
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  تشكيلها:اللجنة و اختصاص  -5

الدائمة في الجامعة تختص بوضع  الفنيةاللجان  احدى اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق  اللجنة 
 ،مجلس الجامعة صياغتها في شكل مشروعات تعرض علىبين الدول العربية ومداه و  تعاونالقواعد 

من  الدول األعضاء احدى أونة العامة مااأل أوليها مجلس الجامعة كذلك تقوم بدراسة ما يحيله إ
 .25ليهتقدم توصياتها بش نها إموضوعات تتصل بابيعة نشااها و 

ل من هذه الدول لكو  ،في الجامعة العربية ول األعضاءتت لف اللجنة من ممثلي جميع الدو  
 تبلغ الدول األمينو  ،عضو في اللجنة تمثيل دولة أخرىمثل دولة  يجوز لموال ،عضو في اللجنة

 .26يحتفظ بصفته التمثيلية مالم تعين دولته غيرهمثليها في اللجنة قبل انعقادها و م ب سماءالعام 

  انعقادها: رئاسة اللجنة و  -6

ن يكون يجب أو  األعضاءن مرشحي الدول العربية يعين مجلس الجامعة رئيسا  للجنة من بي 
في حالة غياب و ، لمدة سنتين قابلة للتجديد، و اإلنسانالتخصص في مجال حقوق و  الخبرةذوي من 
دارة جلسات اجتماعات اللجنة س إالرئي ىيتول  و  ،ثناء غيابهئيس تنتخب اللجنة من يقوم مقامه أالر 
ذلك ، و الجامعةمن النظام الداخلي لمجلس  17. 16. 14. 13المواد   حكامل في هذا الش ن بيعمو 
 .27بما ال يتعارض معهما لم يرد به نص في هذا النظام و في

يجوز نة العامة للجامعة و مااجتماعاتها بمقر األ اإلنسانتعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق و  
واذا ما  ،العمل ذلك ضرورةعقد اجتماعاتها في بلد عربي أخر اذا اقتضت  ،العام بموافقة األمين ،لها

 .األعضاءي دولة من الدول استضافتها أ

المحدد بسته اسابيع على  توجيه الدعوة قبل الموعد، و العام موعد انعقاد اللجنة األمينيحدد و  
 .األعضاءغلبية الدول ممثلي أ بحضور صحيحا  يصبح انعقادها قل و األ

                                                           
25

 المادة الثانية من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية.  
26
 المادة الثالثة من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة لجامعة الدول العربية. 
27

 الخامسة من النظام الداخلي للجان الفنية.انظر المادة   
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الملحقة  األجهزةالعام  األمينيدعو من ينيبه عنه اجتماع اللجنة، و  أوالعام  األمينيحضر و  
ر مع  و اللجنة بعد تش، و شتراك في اجتماعات اللجنة كمراقبالمنظمات العربية المتخصصة لإلو 

غير و  حكوميةاالقليمي ذات الاابع العالمي و  الدوليةالجتماعاتها الهيئات  الدعوةالعام  األمين
لون نشااا  من نوع ذلك الذي تباشره و االابيعيين الذين يز  األشخاصو  المهنيةاالتحادات و  حكومية
 .28اللجنة

  لجانها الفرعية: التصويت في اللجنة وتوصياتها و  -7

 لممثل دولة أن ينوب عن ممثل دولة وال يجوز ،عضو في اللجنة صوت واحد ةلكل دول 
عليها ب غلبية  المعروضةتصدر اللجنة توصياتها بش ن الموضوعات و  .29في التصويت أخرى

  .30الحاضرين األعضاء

 نةمااألتعرض و  ،الفنية للجان السكرتاريةعمال نة العامة للجامعة العربية أمااأل ىتتول  و 
 .31تخاذ قراراته بش نهانة وما تراه من مالحظات حولها على مجلس الجامعة إلالعامة توصيات اللج

 ،ليهإ اقتراح اضافة موضوعات أخرى األعضاءكما للدول  ،عمال اللجنةالعام جدول أ األمينيضع و 
 .32اجتماعها إلى الدعوةعمالها ووثائقها مع عضاء اللجنة بجدول أأالعام  األمينويوافي 

ن الفنية و أكثر تخصص لش ن من الشم  أوعضائها لجنة فرعية للجنة أن تملف من بين أو  
  .33األصليةبها اللجنة  المنواة

تصدر و  الرمساءدم قأكثر لفحص موضوع معين برئاسة أ أون تجتمع لجنتان يجوز أو 
 34.الحاضرين األعضاء ب غلبيةالتوصيات 
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 المادة  الرابعة من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  
29

 .المادة  السادسة من النظام الداخلي للجان الفنية انظر  
30

 المادة  السابعة من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  
 المادة  الثامنة من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  31
32

 المادة  التاسعة من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  
33

 المادة  العاشرة من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  
34

 المادة  الحادية عشر من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  
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العشرين من النظام الداخلي لمجلس  المادةنظام هذه اللجنة وفقا  لحكم  أحكاميمكن تعديل و  
 .35الجامعة

 اإلنساننة حقوق تختلف عن لج اإلنسانلدائمة لحقوق لجنة العربية افال من جهة أخرى 
 األممبهي الهيئة الرئيسية  اإلنسانلجنة حقوق  أن   ؛همهامور كثيرة أالمتحدة في أ لألممالتابعة 

المتحدة لصياغة صكوك لها بش ن  األممنشئت بموجب ميثاق ، ااإلنسانل حقوق و االمتحدة التي تتن
صادي المجلس االقت أو العامة الجمعيةتكليف  بناء على ةتتولى مهام خاص، و اإلنسانحقوق 

ير تضع تقار و  اإلنسانبوقوع انتهاكات لحقوق  بما في ذلك التحقيق في االدعاءات ،االجتماعيو 
 .36تقبل الرسائل المتصلة بهذه االنتهاكاتدول العالم، و  بش نها يوزع على

ها النتهاكات حقوق تعرضت خالل دوراتردنا سابقا  انشامها ومهامها و أو اللجنة العربية فقد  أما 
لت في اجتماعاتها انتهاكات حقوق و ان تنلم يسبق لها أالعربية المحتلة و راضي في األ اإلنسان
د يسببه من خالفات بين الدول العربية هذا الموضوع وما ق ان العربي لحساسيةفي الو  اإلنسان

المتحدة من  لألممالتابعة  اإلنسانها اكتفت بما تجريه لجنة حقوق ن  يبدو أ، و في اللجنة األعضاء
 ن الموضوع.تقدمه من تقارير بش  تحقيقات وما

 :اإلنسانعمالها في مجال حقوق أدورات اللجنة و  -8

عقدت و  دورةعشر  حدىحتى الوقت الحاضر ا اإلنسانلحقوق  عقدت اللجنة العربية الدائمة 
ما يعانيه  ن اهتمامها منصبا  بادئ األمر علىكا، و 1969في القاهرة في مارس  لىو دورتها األ

كرس ، و سرائيليحتالل اإلة المحتلة من سوء معاملة قوات اإلراضي العربيفي األ الشعب الفلسايني

                                                           
35

 المادة الثانية عشر من النظام الداخلي للجان الفنية. انظر  

 :ما يلي ىمن نظام مجلس الجامعة علتنص المادة عشرين و

االقتراح الخاص بهذا  ال اذا ارسلإلمالية امن نظام الجامعة الداخلية واالدارية و أيل ال يجوز النظر في طلب تعدي -1

 االقل. ىشهر علأالمجلس بأربعة  ىاألعضاء قبل عرضه علالدول  إلىالتعديل 

ن نص هذه التغييرات ليها في الفقرة السابقة اذا كاإأساسية في اقتراحات التعديل المشار ال يجوز ادخال تغييرات  -2

 االقل. ىرين علهالمجلس بش ىاألعضاء قبل عرضه عل الدول ىرسل الأالمقترحة قد 

ليها في الفقرتين السابقتين يتم تعديل إالميثاق ومع مراعاة االجراءات المشار  أحكام ىلإباستثناء المواد المستندة  -3

 .األعضاءغلبية الدول أنظم بقرار يتخذه المجلس بموافقة ال
36

 . 18-16ص  1990 -نيويورك -جوبةأأسئلة و اإلنسانحقوق -وثيقة األمم المتحدة   
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ان ثارة الوضع الخاير الذي يعيشه السكبهدف إ ؛في وضع برنامج للعمل الثانيةفي الدورة نشااها 
كما تضمن عمل اللجنة كيفية تنمية  ،الرأي العام العالمي مأماارحها راضي العربية المحتلة و في األ

 في الوان العربي. اإلنساناحترام حقوق 

درست سب بل تاور في دوراتها الالحقة و هذه المواضيع فح لم يقتصر عمل اللجنة علىو  
، اإلنسانفبحثت اللجنة في موضوع التنمية وحقوق  ،اإلنسانفي مجال حقوق  ةمواضيع عديد

، مشروع اتفاقية عربية لالجئين، و اإلنسانحقوق روع الميثاق العربي و ، ومشاإلنسانحقوق ية و المديونو 
، وانشاء مركز اإلنسانالدولية في مجال حقوق و  اإلقليميةمع المنظمات العربية و  تعاونالموضوع و 

غيرها من المواضيع ذات في البوسنه والهرسك و  اإلنسانهاكات حقوق انتو  اإلنسانعربي لحقوق 
 .37ياإلنسانالاابع 

 نشاة:ثالث أ إلىيمكن تقسيم عمل اللجنة و  

 الصعيد الوطني على (أ)

 تشكيل منظمات وانية إلىفيها  األعضاءالدول العربية  اإلنساندعت اللجنة العربية لحقوق  
من خالل اللجان  تعاونقرار إ إلىتهدف في ذلك و  اإلنسانبشئون حقوق  ية تعنىقومولجان 

اار للعمل العربي لوضع إ اإلنسانلحقوق  الدائمةفي اللجنة العربية  األعضاءالمنظمات بين الدول و 
 .اإلنسانالمشترك في مختلف مجاالت حقوق 

االبت ، و غير الحكومية في الوان العربي الوانيةفعال  تم تشكيل العديد من المنظمات و  
 هذه المنظمات حضور جلسات اللجنة كمراقب.

ة الرابعة من النظام الداخلي لهذه اللجنة الفنية تخولها بعد من الماد السادسةالفقرة  رغم أن  و  
 أوذات الاابع العالمي  الدوليةن تدعو لحضور اجتماعاتها المنظمات العام أ األمينر مع و االتش
لون ذات و االابيعيين اللذين يز  األشخاصتحادات المهنية و ير حكومية واإلغو قليمي حكومية اإل

                                                           
37

دورات اللجنة العربية  اإلنسانادارة شئون حقوق  -دارة العامة للشئون القانونيةاإل - جامعة الدول العربية انظر  

 الحادية عشر. -من الدورة السابعة اإلنسانلحقوق الدائمة 
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 1984ا3ا10بتاريخ  4910رقم ع ذلك اصدر مجلس الجامعة قراره م، و النشاا الذي تمارسه اللجنة
الضوابا التي ينم بمقتضاها دعوة المنظمات سراع بوضع المعايير و اإل إلىامة نة العمافيه األ ادع

 شغال اللجنة بصفة مراقب.للمشاركة في أ اإلنسانعنية بحقوق غير الحكومية الم

 غير الحكومية للجنة العربية:ظمات ضوابط دعوة المنال: معايير و أو 

الضوابا نة العامة مشروع المعايير و ماقرار المجلس المذكور سابقا  وضعت األ بناءا  على 
 .38المنظمات المذكورة التي بموجبها تدعى

المنعقدة  التاسعةفي دورتها  اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق  روع علىرض المشع  و  
 .1992ا1ا9-6بالقاهرة بتاريخ 

اجراء بعض التعديالت اراء الوفود العربية ودراسة الضوابا والمعايير و  إلىستمعت ن ابعد أو  
 .39صدرت توصيتها التاليةعليها أ

بش ن مشاركة المنظمات  معاييرنة العامة من ضوابا و ماما تضمنته مذكرة األ ( الموافقة على1)
 العاشرةاعتبارا  من دورة اللجنة  ذلك ن يتمعلى أ اإلنسانالدولية في مجال حقوق و  اإلقليميةالعربية و 

 وفقا  للضوابا التالية:

 تحمل جنسيتها.الدول العربية و  حدىة مسجلة في اأن تكون المنظم -أ

ية اإلنسانالعربية والدولية ذات الصبغة  عمالها وبرامجها المواثيقأملتزمة ومراعية في أن تكون  -ب
 عنها. عتدافو 

 .أساسمجلس ادارة ونظام كون من المنظمات التي لها رئيس و ن تأ -ج
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عمال اللجنة أللشئون القانونية( مشروع جدول  دارة العامةالعامة لجامعة الدول العربية )اإلوثيقة األمانة  انظر  

 .1992 الثاني /كانون9-6الدورة التاسعة  اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق 
39

ة العربية توصيات اللجنعامة للشئون القانونية( تقرير ودارة الالعامة لجامعة الدول العربية )اإلوثيقة األمانة  انظر  

 .9/1/1992-6تاسعة الدورة ال -اإلنسانالدائمة لحقوق 
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منظمات التي تتوفر فيها ( اسماء النة العامة )بالسرعة الممكنةمااأل إلى األعضاءترسل الدول  -د
اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق ليها لحضور وة إالسابقة توائة لتوجيه الدعالمعايير 
 .اإلنسان

 ب.جتماعات كمراقى المنظمة لحضور اإلدعت   -ه

نة ماممثل األ إلىتسلم العام و  األمين إلى، جنةللها في اجتماعات اليتوجه المنظمة وثيقة تمث -و
 العامة في اللجنة قبل االجتماع.

 أعضاء االجتماع. عقدها مقتصره علىلسات التي يتقرر ال يجوز للمنظمة حضور الج -ز

 لحضور اجتماعات تعاونالمعقود معها اتفاقية  اإلقليميةنة العامة المنظمات الدولية و ما( تدعو األ2)
 هي:و  اإلنساناللجنة الدائمة لحقوق 

 المتحدة في جنيف. لألممالتابع  اإلنسانمركز حقوق  -1

 االفريقية. الوحدةمنظمة  -2

 اإلنسانالدائمة لحقوق اللجنة العربية  على توصية جامعة الدول العربيةقد وافق مجلس و  
في  5198بقراره رقم  اإلنسانالدولية في مجال حقوق و  اإلقليميةمع المنظمات العربية و  تعاونالبش ن 
 .1992ا4ا29( بتاريخ 97دورته )

 ثانيا : المنظمات العربية غير الحكومية المشاركة كمراقب في اللجنة:

 اإلنسانل حقوق المنظمات غير الحكومية العاملة في مجا األعضاءرشحت الدول العربية  
الجامعة  منالبت ، و لقرار مجلس الجامعة َانف الذكر وفقا   ،لتي تحمل جنسيتهاالمسجلة لديها وا
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اللجنة  علىعرضت هذه المنظمات و  .40اإلنسانالعربية مشاركتها كمراقب في اللجنة الدائمة لحقوق 
 تم قبولها كمراقب لديها.و 

الحادية عشر للجنة العربية  الدورةلهذه المنظمات لحضور  الدعوةنة العامة ماقد وجهت األو  
ركة في اللجنة المنظمات المشاو  ،1993الثاني  ينايراكانون 14-10اريخ بت اإلنسانالدائمة لحقوق 

 قت هي:كمراقب لحد هذا الو 

 المملكة االردنية الهاشمية  – اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق  -1

 جمهورية مصر العربية – اإلنسانجمعية أنصار حقوق  -2

 جمهورية العراق – اإلنسانجمعية حقوق  -3

 المملكة المغربية – اإلنسانستشاري لحقوق المجلس اإل -4

 الجمهورية التونسية – اإلنسانالمعهد العربي لحقوق  -5

 الجمهورية التونسية  – العامةالحريات و  اإلنسانق ع عن حقو الجمعية التونسية للدفا -6

 الجمهورية التونسية  –المنظمة التونسية للافل  -7

 الجمهورية التونسية –جمعية صوت الافل  -8

 الجمهورية التونسية  –الجمعية التونسية للدفاع االجتماعي  -9

 دولة الكويت  –الجمعية الكويتية لتقدم الافولة العربية  -10

 الجمهورية اللبنانية. – اإلنسانالجمعية اللبنانية لحقوق  -11
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بشأن  10/8/1992بتاريخ  570رقم  -العام األمينرئيس مكتب  إلى - دارة العامة للشئون القانونيةانظر مذكرة اإل  

 لمشاركة كمراقب في اللجنة.لومية التي رشحتها الدول العربية المنظمات غير الحك
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عمال اللجنة العربية غير الحكومية كمراقب في أالمنظمات تحادات و ون مل أن تشارك بقية اإل 
هذه المنظمات في العمل الواني  دور إلبرازو  ،إلثراء مواضيع اللجنة اإلنسان العربية الدائمة لحقوق

 في الوان العربي. اإلنسانالدولي في الدفاع عن حقوق والقومي و 

  الصعيد العربي: على -ب

لقومية في مختلف جه نشاا اللجان اأو بمهمة تنسيق  اإلنسانقامت اللجنة العربية لحقوق  
بتاريخ  51اد 2487قم هي اللجان التي انش ت بموجب قرار مجلس الجامعة ر الدول العربية، و 

 ؛اإلنسانقسم لحقوق  نشاءالمجلس الجامعة  إلىالغرض قدمت اللجنة توصية  لهذاو  1969ا3ا16
المتحدة  لألممنش تها الجمعية العامة وهي تستقبل اللجنة الثالثية التي ا -اللجنة قد الحظت  ن  إذ إ

استقضاء الحقائق عن الوضع و  اإلنساننتهاكات اسرائيل لحقوق كلفتها بالتحقيق في او  196841عام 
عربي ينسق جهود الدول العربية  أهمية اقامة قسم ىمد - السكاني العربي في المناقة المحتلة

 توفير المعلومات الالزمة للجنة الثالثية.و 

 :اإلنسانال : المؤتمر العربي االقليمي لحقوق أو 

بالعام الدولي  حتفالبمناسبة اإل اإلنسانلدائمة لحقوق توصية اللجنة العربية ا بناء على 
قليمي عقد الممتمر العربي اإل ،العالمي اإلعالنصدور  على ما  اع 20مرور و  ،اإلنسانلحقوق 
لمراجعة التقدم  1968( عام لو ديسمبر )كانون األ 10-2اجتماعا  في بيروت بتاريخ  اإلنسانلحقوق 

مستقبل  إلى لعا  تا، و خلت ما  االعالمي لعشرين ع اإلعالنالعربي في مجال الحقوق منذ صدور 
الصعيدين القومي  على اإلنسانلمشترك في ميدان حقوق ا تخاياا  للعمل، و أفضل للبشرية جمعاء

 .42الدوليو 

  

 
                                                           

41
 . 19ص  1990 -نيويورك -اسئلة واجوبة -اإلنسانحقوق -وثيقة األمم المتحدة  انظر  

42
 -2بيروت -اإلنسانقليمي لحقوق ي اإلالمؤتمر العرب-دارة العامة للشئون السياسية اإل -ول العربيةجامعة الد انظر  

 . 1968 -االول ديسمبر/ كانون 10
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 التالي: اإلعالنصدر الممتمر أو 

 ( اعالن الممتمر:1)

ببالغ  متدارسا  ، و اإلنساناستعرض الممتمر ما احرزته البالد العربية من تقدم في الممارسة لحقوق 
ونية الصهيستعمار و وحريات الشعوب وما يقترفه اإل اإلنسانحقوق  وان اإلجرامي علىلوان العدالقلق أ

من سرائيل و ي تمارسها أبشع ممارسة امختلف الجرائم التبادة الجنس و من ألوان التمييز العنصري وا  
حريات و  إلنسانالعرب بحقوق يمان اعبر الممتمر عن إ، و ستعمارية العالميةورائها الصهيونية اإل

 علن الممتمر عن الخاوات التالية:أ، و الدين أوالنوع  أوالشعوب دون تمييز بسبب الجنس 

الدولي ابقا  الصعيدين القومي و  على اإلنسانق دعم العمل العربي المشترك في مجال حقو  -1
 .اإلنسانفي جامعة الدول العربية بواساة اللجنة العربية الدائمة لحقوق  المقررة للخاة

منع انتشار االسلحة العدل و  سالم العالمي القائم علىال إلقرارت ييد الجهود الدولية المبذولة  -2
 النووية.

يجاهد قوى سايني الذي يخوض معركة التحرير و شادة بالنضال الباولي للشعب العربي الفلاإل -3
 سترداد حقوقه الوانية السليبة.اإلستعمار الصهيوني إل

 .اإلنسانول التي تمازر النضال العربي المصيري في سبيل حقوق شكر الد -4

 التخلي عن هذه المساندة. إلىل التي ال تزال تساند اسرائيل دعوة الدو  -5

 األممتحدي العدوان و  ن اسرائيل القائمة علىم ن تقف موقفا  حازما  المتحدة أ األممماالبة  -6
ابقا  لنص  ،المتحدة األمماعادة النظر في مشروعية عضوية اسرائيل في  ... مما يسترعىالمتحدة
الخاصة بمعاقبة مجرمي  1945تابيق اتفاقية لندن لعام و  ،من الميثاق السادسةالخامسة و  المادتين
 .43في الميثاق عليها الواردةكما يستلزم فرض العقوبات  ،الحرب
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 -بيروت -اإلنسانقليمي لحقوق اعالن المؤتمر العربي اإل -دارة العامة للشئون السياسيةاإل - جامعة الدول العربية  

 .1968 الثاني نونفي العاشر من ديسمبر/ كا
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 كما اتخذ الممتمر قراراته التالية: 

 قرارات الممتمر:( 2)

 همها:ت أأصدر الممتمر مجموعة من القرارا

المتحدة  األممبأهاب دان هذا العمل االجرامي و ، وأما حولهامدينة أربد و  سرائيلي علىوان اإلالعد -1
 عمال النازية.لرأي العام الدولي بإدانة هذه األعمال البربرية التي فاقت أاو 

استنكر قيام السلاات اإلسرائيلية باعتقال ، و الفلساينياتالسجن التعسفي لثالث من السيدات  -2
ي مقامة العدوان ية بالنهوض بواجبها فاإلنسانظمات المنثالث سيدات عربيات ونبه العالم و 

 سرائيلي.اإل

العالمي من حقوق  اإلعالنما ورد في  كد الممتمر علىأ ،اإلنسانممارسة البالد العربية لحقوق  -3
عتراف بالشخصية القانونية لكل اإلت والحقوق دون تمييز، و حق التمتع بكافة الحريا ، وأقرخاصة
 ،الافولةمومة و عاية األر والبيت و  األسرة حمايةالمرأة بالرجل في الحقوق والواجبات و  اةو امسو  ،مواان

حق التمتع و ، القانون الجمعيات السليمة في حدودفي تكوين المنظمات االجتماعية و  حق المواانينو 
المحتاجين حق المعوقين و و ، الرعاية الصحيةحق المواان في العمل والتعليم و و ، االجتماعيبالضمان 
 في فرص متكافئة في العمل.و  الدولةفي رعاية 

نة العامة لعقد اللجنة العربية مادعوة األو  ،اإلنساندعم العمل العربي المشترك في مجال حقوق  -4
المتحدة في ميدان  األممن يكون اختصاص هذه اللجنة مكمال  لنشااات أو ، اإلنسانلحقوق  الدائمة
مع اللجنة العربية  تعاونت ،اإلنسانلحقوق  ةلجان واني نشاءإلدعوة الدول العربية و  ،اإلنسانحقوق 
 .الدائمة

قاعده استعمارية  اسرائيل قرر ب ن   حيث ،العربي في فلساين اإلنسانستعمار لحقوق اهدار اإل -5
ممارسة حقوقه الابيعية عربي الفلسايني في تقرير مصيره و انتهاك حق الشعب ال عنصرية تقوم على
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هي واجبة ، و بادة الجنسا  ية و اإلنسانسرائيل تعد جرائم ضد الجرائم التي ترتكبها ا ن  أ، و في وانه
 اسرائيل. عليها في الميثاق على بات المنصوصالمتحدة بتوقيع العقو  األممماالبة ، و التحريم دوليا  

الهيئات مة الفلساينية، ودعوة الدول و و ات ييد حركة المقو  ،سرائيليالعربية لإلحتالل اإل مةو االمق -6
اعتبار القوات الفلساينية بحكم القوات و  1949من اتفاقية جنيف لعام  الثانية الدولية لتابيق المادة

 النظامية.

 نة العامة للجامعة لتنفيذها.مااأل إلىأحالها عالمية التي اتفق عليها و خاة اإلأقر الممتمر الو  -7

حيث بحثت الحلقة ، بما تضمنه تقرير حلقة البحث احاا الممتمر علما   ،تقرير حلقة البحث -8
، وحق تقرير المصير اليهودي داخل فلساينالعربي و  اإلنسان، وهي معاملة ثالث موضوعات

ضية موقف الرأي العام العالمي من الق، و راضي المحتلةالمدنيين في األحقوق مة السكان و و امقو 
 .44عتداءات الصهيونيةاإلالفلساينية و 

قرارات اعالن و  على 1969ا3ا16بتاريخ  51اد 2487قد وافق مجلس الجامعة بقرار رقم و  
 .1968ا12ا10في بيروت الصادر في  اإلنسانالممتمر العربي لحقوق 

خاوات أخرى في ارساء وتاوير حقوق  اإلنسانقد خات اللجنة العربية الدائمة لحقوق و  
 .اإلنسان، ف وصت بانشاء مركز عربي لحقوق اإلنسان

 :اإلنسانمركز عربي لحقوق : ثانيا  

في دورتها الثامنة التي عقدت في تونس بتاريخ  اإلنسانأوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق  
اار في إ اإلنسانشاء مركز عربي لحقوق ان إلىمجلس جامعة الدول العربية  1990ا7ا16-22
نة العامة بوضع تصورتها حول انشاء هذا المركز ماتكليف األ، و نة العامة لجامعة الدول العربيةمااأل
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من ديسمبر/  10-2 -ربيروت قرارات المؤتم -اإلنسانقليمي لحقوق ر العربي اإلالمؤتم -جامعة الدول العربية   

 .1968 األول كانون
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المقبلة ورتها اللجنة في د إلىتقديم ذلك لموافاتها بمالحظاتها وآرائها و  األعضاء الدول عرضها علىو 
 .45مجلس الجامعة تمهيدا  لعرضها على

 96الدورة  5128خذ مجلس الجامعة العلم بتوصية اللجنة بقراره رقم قد أو  
لكن توصية اللجنة ، و نة العامة بوضع تصور بش ن المركز المذكورماقامت األو  1991ا9ا12بتاريخ

-5بتاريخ المتخذ  1056االجتماعي الرقم ادي و بهذا الخصوص تعارضت مع قرار المجلس االقتص
كما  ،المنظماتكل التنظيمية للمجالس الوزارية و نفاق في الهياالذي يمكد على ترشيد اإل 1988ا7ا 6
 بعدم التوسع في هذا المجال. هناك اتجاهات ترى أن  

بشئون حقوق  التفكير إلستحداث ادارة خاصة تعنى إلىلهذا فإن البديل عن ذلك اتجه و  
 .اإلنساننة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق ماتصبح األ، و في الجامعة العربية إلنسانا

 : اإلنساندارة شئون حقوق إ -ثالثا : أ

للشئون العامة  دارةدارة خاصة ضمن هيكلة اإلنشاء إالعام للجامعة العربية با األمين قام 
 (.اإلنسانشئون حقوق  إدارةالقانونية سميت )

ة الرقابة وافقت عليه وحد دارةئون القانونية تصور لمهام هذه اإلالعامة للش دارةوضعت اإلقد و  
العام فوافق عليه  األمين ض علىعر و  ،اليب العمل في الجامعة العربيةسالداخلية ووحدة تاوير أ

قد رحبت ، و المذكورة دارةانشئت بموجب اإل 1992ابريل  16يخ بتار  92ا1ا77اصدر قراره رقم و 
 1992يونيو  29-26التي عقدت بتاريخ  العاشرةفي دورتها  اإلنسانللجنة العربية الدائمة لحقوق ا
شئون حقوق  إدارةبكتفاء اإلمجلس الجامعة الترحيب و  إلىاتها جاء في توصي، و دارةهذه اإل نشاءبا

 .46العامة للشئون القانونية دارةالعام ضمن اإل األمينالتي انش ها  اإلنسان

                                                           
45

-16 -الدورة الثامنة  -اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق  -دارة العامة للشئون القانونيةاإل- جامعة الدول العربية  

22/7/1990. 
46

( تقرير اإلنسانارة شئون حقوق اد -دارة العامة لشئون القانونية اإلنة العامة للجامعة  العربية )وثيقة األما انظر  

 .1992)حزيران( يونيو  29-26الدورة العاشرة  -اإلنسانتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق و
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على توصية  1992ا4ا29بتاريخ  97دع -5198 وافق مجلس الجامعة بقراره رقمقد و  
في  اإلنسانز انشاء مركز لحقوق و ابالتالي تجو  ،اإلنسانشئون حقوق  إدارة نشاءبإكتفاء اللجنة باإل

 الجامعة العربية في الوقت الحاضر.

 :اإلنسانشئون حقوق  إدارةمهام  -ب

 المهام التالية: اإلنسانشئون حقوق  إدارة تتولى 

 .اإلنساننة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق ماالقيام بمهام األ -1

في اللجنة القانونية الدائمة ومجلس الجامعة والمجالس الوزارية  اإلنسانمتابعة شئون حقوق  -2
 .األخرىاللجان و 

  .المتحدة لألممالتابعة  اإلنسانعمال لجنة حقوق متابعة أ -3

 .اإلنسانلجانها المتخصصة في شئون حقوق المتحدة و  لألممعمال الجمعية العامة أ متابعة -4

 العربي.قليمي و الدولي واإل ىعلى المستو  اإلنسانوق متابعة شئون حق -5

العربية الدائمة لحقوق اللجنة عمال مجلس الجامعة و أ يتالبهاالبحوث التي اعداد الدراسات و  -6
 غيرها من المجالس.و  اإلنسان

 الصعيد الدولي: على -ج

ذ تواتر عمل اللجنة إ ،المسرح الدولي على اإلنسانفي كافة مجاالت حقوق  نشاا اللجنة ىتجل   :ال  أو 
ماالبة المجتمع الدولي بت مين و  في السعي إلثارة اهتمام الرأي العام الدولي بالقضية الفلساينية

اتفاقية جنيف الرابعة لعام  أحكامسرائيلي وفق الدولية للشعب الفلسايني تحت اإلحتالل اإل الحماية
، ارتكاب المذابح الجماعية، و واجهاض النساء الحوامل ،أعمال القتل ن  أ ، وممكدة على1949

تشكل  ،سرائيليحتالل اإلدم المساكن التي ترتكبها قوات اإله، و كن المغلقةماتفجير القنابل داخل األو 
 ،المعاقبة عليهابادة الجنس و اتفاقية منع جريمة إ أحكاملدولي و ا لقانونل ية وفقا  اإلنسانجرائم ضد 
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اءات الالزمة لمعاقبة جر بإتخاذ اإل اإلنسانلجنة حقوق المتحدة والمنظمات الدولية و  األممة ماالب
 .47العمل بما يكفل وضع حل لهامرتكبيها و 

دانت بشدة الصرب وأ ،في البوسنه والهرسك اإلنسانكما نظرت اللجنة في انتهاكات حقوق  
، ارهم ووانهمرتكابهم جرائم التاهير العرقي واغتصاب النساء وقتل االافال وارد السكان من ديإل
ية ودول حركة عدم سالمي ومنظمة الوحدة االفريقالمتحدة ومنظمة الممتمر اإل األمماالبت و 
لفور لتنفيذ جميع قرارات ا علىلزم و تخاذ ما يبإ اإلقليميةنحياز وغيرها من المنظمات الدولية و اإل

الهرسك لممارسة حقها في الدفاع عن البوسنه و  األسلحةورفع خار  الصلةمن ذات مجلس األ
متثال لمبادئ القانون إللزام السلاات الصربية باا  من الميثاق و  51لنفس وفق المادة المشرع عن ا

دت وح ،1949 الرابعةو  الثالثةخاصة اتفاقيتي جنيف ي و اإلنسانالقانون الدولي  أحكامالدولي و 
الزام الحكومة  غير الحكومية لتقديم المساعدات والمعونات، و المنظمات ية و اإلنسانالمنظمات الدولية 

 العدوانيةبتقديم التعويضات الكاملة عن الخسائر التي تكبدها المسلمون من جراء ممارستها  الصربية
 .48شعب البوسنه والهرسك على

 األمممع  تعاونفالجامعة العربية عقدت اتفاقية  ،المنظمات الدوليةمع  تعاونالبش ن و  
الجامعة رقم  مع منظمة الوحدة االفريقية اضافة لذلك فقرار مجلسالمتحدة ومنظماتها المتخصصة و 

دعوة المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق  وافق على 1992ا4ا29الصادر بتاريخ  5198
نة ماودأبت األ ،هي منظمة الوحدة االفريقيةو  اإلقليميةالمنظمات المتحدة، و  لألممالتابع  اإلنسان

 العامة للجامعة دعوة هذه المنظمات باستمرار لحضور دورات اللجنة كمراقب.

ع المتحدة وم األممفي بداية انشائها مع  اإلنسانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق تعاونو  
 1968األول  ديسمبرا كانون 19المتحدة في  لألمماللجنة الخاصة التي شكلتها الجمعية العامة 

راضي المحتلة ن المدنيين في األللسكا اإلنسانللتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية المتعلقة بحقوق 
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توصيات اللجنة العربية دارة العامة للشئون القانونية( تقارير واإلوثائق األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) انظر  

 .1993يناير/  14-10الحادية عشرة  الدورة -الدورة األولي اإلنسانالدائمة لحقوق 
48

 -(اإلنسانن القانونية )ادارة شئون حقوق دارة العامة للشئواإلة العامة لجامعة الدول العربية )وثيقة األمان انظر  

 .1993يناير / 14-10 -الدورة الحادية عشرة -اإلنسانتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق تقرير و
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راضي المحتلة األم مستوانات في اسرائيل تقي ن  أ إلىت فيه اشار  العامةالجمعية  إلىتقريرا  قدمت و 
راضي من اخالء تلك األ إلىمقصودة تهدف قوة المحتلة تنتهج سياسة واعية و ال ن  أواعلنت )
 سكانها(.

يق توصيات تاب إلىاسرائيل  1970األول  ديسمبرا كانون 15مة في دعت الجمعية العاو  
العالمي لحقوق  اإلعالنو  1949بموجب اتفاقية جنيف لعام  تهامااالوفاء بالتز اللجنة الخاصة فورا  و 

اللجنة الخاصة للقيام مع  كبيرا   مجهودا   اإلنسانكما بذلت اللجنة العربية الدائمة لحقوق  49اإلنسان
 في المنظمة العربية. اإلنسانبجولة في الدول العربية بهدف استقصاء الحقائق بش ن احترام حقوق 

 الدولية: اإلنسانمع منظمات حقوق  تعاونالثانيا : 

اللجنة العربية الدائمة لحقوق  ن  فإ ،المتحدة لألممالتابعة  اإلنسانيما يخص لجنة حقوق وف 
 األممتلك التي نظمتها  أوالندوات التي نظمتها شاركت في العديد من دوراتها والممتمرات و  اإلنسان

 منها:المتحدة و 

 ،1973حزيران لمي الذي عقد في فيينا في يونيواالخاص بالتقدم الع اإلنسانممتمر  
، 1974ي الذي عقد في جنيف في فبراير اإلنسانالممتمر الدبلوماسي لتاوير القانون الدولي و 
الممتمر الدولي ، و 1993حزيران  الذي عقد في فيينا في يونيوا اإلنسانالممتمر العالمي لحقوق و 

 غيرها.و  1993ا9ا1-30لحماية ضحايا الحرب الذي عقد في جنيف من 

المتحدة  األممبين كل من منظمة القائم بينها و  تعاونلل فالجامعة العربية وفقا   ،خرمن جانب أ 
 اإلقليميةعة بش ن دعوة المنظمات العربية و بموجب قرار مجلس الجامو  ،ومنظمة الوحدة االفريقية

ه تدعو اللجنة هذ ،اإلنسانعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق للمشاركة في أ ،نف الذكر، آالدوليةو 
وهي مركز  ،في اللجنة لمنظمات مساهمة جادةتساهم هذه اقب و المنظمات لحضور اجتماعاتها كمرا

 منظمة الوحدة األفريقية.بجنيف و  اإلنسانحقوق 
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 المحتلةراضي الفلسطينية األ ية لضمان حماية الشعب الفلسطيني فتنفيذ اتفاقية جنيف الرابع -انظر فيليتسيا النفر  

  .99ص  1992-11العدد  -دراسات الفلسطينيةمجلة ال
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حزيران  /ويوني –اإلنساني المؤتمر العالمي لحقوق ف اإلنسانثالثا : دور اللجنة العربية لحقوق 
1993:  

 :اإلنسانخاة عمل مرحلي للممتمر الدولي لحقوق تصور و ( الدورة العاشرة واعداد 1)

خاة عمل عربية لجدول موضوع اعداد تصور و  اإلنسانحقوق بحثت اللجنة العربية الدائمة ل 
بالب من  1993حزيران  يونيوا 25-14 الذي عقد بتاريخ اإلنسانعمال الممتمر العالمي لحقوق أ

قرار مجلس الجامعة  على بناء  و  1992ا4ا21بتاريخ ف في اجتماعه مجلس السفراء العرب في جني
 :على الذي نص   1992ا4ا29بتاريخ  97 في دورته 5199رقم 

 تها حول الموضوع.اتصور نة العامة بمقترحاتها و مالموافاة األ األعضاءدعوة الدول العربية  -1

اعداد و  لدراسةعاشرة في دورتها ال اإلنساناللجنة العربية الدائمة لحقوق  إلىاحالة الموضوع  -2
 .1993حزيران  في يونيوا اإلنسانلعالمي لحقوق عمال الممتمر اخاة العمل لجدول أ

درست الموضوع بدورتها العاشرة الدول العربية، اجتمعت اللجنة و  ىن عمم القرار علبعد أو  
رفعت ر للموقف العربي بخصوص الممتمر و وضع تصو  إلىوانتهت  1992ا7ا29-26 بتاريخ

بتاريخ  5245( بقراره رقم 98لمجلس في دورته )ووافق ا ،50مجلس الجامعة إلىتوصياتها 
 ا، ودعخاة عمل مرحلي لموقف الوفود العربية للتحضير للممتمرتصور و  ، على1992ا9ا13

حث و  ،نة العامة بمقترحاتها حول التصور النهائي لخاة العمل العربيةماموافاة األ إلىالدول العربية 
 جميع المستويات. اركة الفعالة للتحضير للممتمر علىرئيس اللجنة للمشنة العامة للجامعة و مااأل

  فريقي في تونس للتحضير للممتمر:( اإلجتماع األ2)

العالمي لحقوق  للتحضير للممتمر اإلقليميةالمتحدة عقد اجتماعات للمجموعات  األممقررت  
، مريكا الالتينيةأو  افريقيااجتماعاتها في الدول النامية في آسيا و عقد  استقر الرأي على، و اإلنسان

، 1992 نوفمبر االثاني تشرين 6-2فريقية في الفترة من ل اجتماع في تونس للدول األأو عقد و 
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العربية الدائمة جتماع كما شاركت رئيس اللجنة رفيع في اإل مستوى نة العامة علىماشاركت األو 
 جتماع عن الدالالت التالية:اإلأسفر و  ،اإلنسانلحقوق 

في دول العالم الثالث بصفة  اإلنسانفرصة لتاوير حقوق  اإلنسانالممتمر العالمي لحقوق  ن  إ -1
 خاصة.

ول تحقيق مبدأ حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشئون الداخلية المتحدة ح األمممبادئ  ن  إ -2
ركيزة في العالقات الدولية و  راسخا   ا  أساسراضي الشعوب الزالت تمثل عدم استعمال القوة ضد أو 

 قامة نظام عالمي جديد.ية في إأساس

معت في تونس بتاريخ المنظمات العربية غير الحكومية قد اجت ن  من الجدير بالذكر أو  
ه همية انعقاده شاركت فيأو  اإلنسانالممتمر العالمي لحقوق بحثت في موضوع و  1992ا10ا21
المتحدة  األممكما شاركت هذه المنظمات في اجتماع تونس الذي نظمته  ،نة العامة للجامعةمااأل

 .51اإلنسانتاوير المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق تعزيز و  وأكد المجتمعون على

 اعداد خاة العمل النهائية:جنة و ( الدورة الحادية عشر لل3)

-10ريخ في دورتها الحادية عشر بتا اإلنساناجتمعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق  
الممتمر العالمي عمال خاة عمل نهائية لجدول أد تصور و عدابحثت موضوع إو  1993ا1ا14

ه اتخذ المجلس قرار ، و 99مجلس الجامعة في دورته  إلىرفعتها  52صدرت توصيةأو  اإلنسانلحقوق 
 جاء فيه:و  1993ا4ا19بتاريخ  5302الرقم 

خاة عمل نهائية لموقف الوفود العربية للتحضير للممتمر تصور و  وافق المجلس على 
، قليمي ألفريقياالتقدير العالي إلعالن تونس الصادر عن اإلجتماع اإل، و اإلنسانمي لحقوق العال
 ،سيوياإلقليمي اآ لوثيقة النهائية التي تصدر عن اإلجتماعهذه الخاة با دراجإلمواصلة السعي و 
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فيينا  اإلنسانلعالمي لحقوق المؤتمر ا -عدد خاص-ن العربي في الوط اإلنسانتفاصيل ذلك في حقوق  انظر  

 .1993 الثاني كانون/ يناير/25العدد  -1993
52

توصيات اللجنة العربية تقرير و -اإلنسانادارة شئون حقوق  -دارة العامة للشئون القانونيةاإل-جامعة الدول العربية   

-10 -الدورة الحادية عشر -اإلنسانتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق تقرير و -اإلنسانالدائمة لحقوق 

14/1/1993. 
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الممتمر العالمي قصد للجنة التحضيرية و  الرابعة الدورةخالل  القرار بتكثيف الجهود العربية والب
 تضمين الخاة العربية الوثيقة النهائية للممتمر.

 كما تضمن القرار: 

وزراء  مستوى على 1993قبل نهاية عام  اإلنسانق ل لحقو و عقد الممتمر الوزاري العربي األ -1
 .األعضاءن يتم التنسيق مع الدول لعامة لجامعة الدول العربية على أنة اماالعدل العرب في مقر األ

 جراءات التحضيرية للممتمر.العام لجامعة الدول العربية بإتخاذ اإل األمينتفويض  -2

العالم  علىانعكاساته و  اإلنسانالممتمر العالمي لحقوق قيام الممتمر الوزاري بدراسة نتائج  -3
 العربي.

الدولية المعنية بحقوق المواثيق تفاقات و اإل إلىاالنضمام بر الدول العربية االب القراو  
 .اإلنسانغير الحكومية العامة في مجال حقوق لوانية الحكومية و تشجيع الممسسات او  اإلنسان

 المقرر عقده في اإلنسانعمال الممتمر العالمي لحقوق خاة عمل نهائية لجدول أ( تصور و 4)
 م:1993حزيران  يونيوا

خاة عمل نهائية للوفود العربية تصور و  اإلنسانية الدائمة لحقوق وضعت اللجنة العرب 
وافق عليها مجلس  53عمال الممتمرمن ادخالها في جدول أالمشاركة في الممتمر العالمي كي تتمكن 

 وهي: .1993ا4ا19بتاريخ  5303قراره رقم الجامعة ب

، العالمي اإلعالنمنذ اعتماد  اإلنسانتحديد العقبات التي تعوق اقرار التقدم في مجال حقوق  -1
 بإزالةبصفة خاصة ما يتعلق و  اإلنسانحقوق مواثيق جراءات الفعلية لتنفيذ معايير و اتخاذ اإلو 

كونه عقبة و  اناإلنسولقرارات لجنة حقوق  اإلنسانلحقوق  جنبي باعتباره انتهاكا  جسيما  اإلحتالل األ
 تمتع الشعوب بحقها الابيعي في تقرير مصيرها. مأمارئيسية 
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 المصدر السابق.  
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السيارة  أوجنبي ير المصير للشعوب الواقعة تحت اإلحتالل األالتابيق العالمي لحق تقر  -2
 جنبية.األ

المتحدة  األممميثاق  أحكاموفقا  لمبادئ القانون الدولي و  اإلنسانتابيق حقوق  الت كيد على -3
وسيلة للتدخل في الشئون  اإلنسانعدم اتخاذ حقوق ، و اإلقليميةالسالمة واحترام السيادة الوانية و 

 الداخلية للدول.

التمتع العالمي بحقوق قرااية و ا بين التنمية والمديونية والديموالتراب الحق في التنمية الت كيد على -4
السياسية غير قابلة ة واالجتماعية والثقافية والمدنية و الحقوق االقتصادي التسليم ب ن  مع  ،اإلنسان
مع مراعاة المكانة  اإلنسانالتمتع بحقوق  على ثار التخلف االقتصاديالنظر خاصة في آ، و للتجزئة

تهيئة المناخ الدولي المالئم  إلىي التنمية االقتصادية والحصول على التكنولوجيا للحق ف لىو األ
 .إلعمال ذلك الحق

جريمة التاهير و  (برتايدالتمييز العنصري بجميع أشكاله وخاصة الفصل العنصري )األ زالةإ -5
 .اإلنساننتهاك جسيم لحقوق العرقي كإ

عمال المواثيق الدولية أعند صياغة و  األممالحضارية للشعوب و فية والدينية و احترام الهوية الثقا -6
  .اإلنسانلحقوق 

زدواجية عند النظر اإلنتقائية و مع تجنب اإل اإلنسانوق لمعايير حقالموضوعي التابيق الشامل و  -7
 .اإلنسانفي معالجة مواضيع حقوق 

 .اإلنسانالمتحدة في مجال حماية حقوق  األممتعزيز دور  -8

 حماية حقوق المهاجرين. مناهضة العداء لألجانب والعمل على -9

 المعتقد. أوالدين  أساس على ،التمييزشكال التعصب و القضاء على جميع أ -10

 .اإلنسانجماعي من حقوق  الحق في بيئة نظيفة سليمة كحق -11
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ة العاجلة والاارئة للفئات المحرومة ياإلنسانأجل تقديم المعونة تعزيز التضامن الدولي من  -12
 لضحايا الكوارث الابيعية.و 

في فينا  اإلنسانالجامعة العربية شاركت في الممتمر الدولي لحقوق  ن  من الجدير بالذكر أو  
جانب مجلس السفراء العرب في فينا  إلىوفعالة  ةنشا ةال وشارك الوفد بصور ع ىمستو  علىبوفد 
في  أوعمال الممتمر لة ادخال توصيات اللجنة التي أقرها المجلس آنفه الذكر في جدول أو المح

قد انتهت الجهود العربية التي بذلت بالتضافر مع بعض ، و صدر عنهالوثائق الختامية التي ت
 .اإلنسانغلب توصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق أ اإلقليميةالمجموعات 

 :اإلنسانج الممتمر الدولي لحقوق نتائ (5)

 اإلنسانن أ، و اإلنسانثق عن ت صل كرامة وقدر تنب اإلنسانجميع حقوق  ن  أكد الممتمر ب  
 أكد من جديد التزام جميع الدول رسميا  ، و األساسيةالحريات و  اإلنسانالموضوع الرئيسي لحقوق هو 

 مراعاتها، و للجميع األساسيةالحريات و  اإلنسانعزيز احترام جميع حقوق تها المتعلقة بتماابالوفاء بالتز 
 ن  وأ ،القانون الدوليو  األخرىالصكوك المتحدة و  األمملميثاق  وفقا   ،الصعيد العالمي على وحمايتها

الحريات و  اإلنسانالديمقرااية والتنمية واحترام حقوق  ن  ، وأجميع الشعوب الحق في تقرير المصيرل
ت كيد الحق في التنمية كما جاء في اعالن الحق ، و يعزز بعضها بعضا  مور متراباة و ، أاألساسية

 ،األساسية اإلنسانال ينفصل من حقوق  جزءا  عالميا  وغير قابل للتصرف و  ، بوصفه حقا  في التنمية
مجتمع الدولي بذل ما في وسعه من لب الممتمر الاا، و هو الموضوع الرئيسي للتنمية اإلنسان ن  أو 
يف الفوري من وا ت التخف، و الناميةعاتق البلدان  ل تخفيف عبء الدين الخارجي الملقى علىجأ

ما جانب و ، وكره األالتمييز العنصريالعنصرية و شكال لقضاء على جميع أا، و القضاء عليهالفقر و 
للمرأة  اإلنسانحقوق  ن  وأ ،الخاوات الالزمة لمنع اإلرهاب ومكافحته اتخاذ، و يتصل بذلك من تعصب

مين المنت األشخاصحماية و همية تعزيز أ، و العالمية اإلنسانمع حقوق  متكامال   والافولة تشكل جزءا  
 خالصا   خرىاللجوء في بلدان أ حق كل انسان دون تمييز في التماس على أكد الممتمراقليات، و  إلى

نتهاكات المتعلقة اإلمعالجة المظالم، و  بلده، وأكد على إلى العودةعن الحق في  ضاهاد فضال  من اإل
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نحو منتظم في  اغتصاب النساء علىهير العرقي( و التابادة الجماعية )السيما اإل، اإلنسانبحقوق 
 .54غيرها من القرارات ىإل، حاالت الحرب

********* 
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في وثيقة األمم المتحدة  اإلنسانالنتائج التي توصل اليها المؤتمر العالمي لحقوق  انظر  

A/CONF.157/DC/ADD.1.24 June 1993  


