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 التقرير السنوي الثامن

 6102لعام 
 العربية اإلنسانلجنة حقوق 

 )لجنة الميثاق(
 اإلنسان( من الميثاق العربي لحقوق 84لممادة ) اً وفق
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 :قدمةم
  فد   جامعة الدوول العربيدةالعربية )لجنة الميثاق( بأن تعرض عمى مجمس  اإلنسانتتشرف لجنة حقوق

الدد ي يتنددمن و  ،6176الثددامن لعددام ( عددن طريددق ا مددين العددام تقريريددا السددنوي 747وورتددا العاويددة )
لميثدداق العربدد  لحقددوق لمفقددرة المامسددة مددن المدداوة الثامنددة وا ربعددين مددن ا مالحظاتهددا وتواددياتها وفقددا

، والتد  تدنص عمدى "ن يتحيدل المجندة تقريدرًا سدنويًا يتندمن مالحظاتهدا وتوادياتها  لدى مجمدس اإلنسان
  عن طريق ا مين العامي. الجامعة

  العربيددة مددا حظيددت بددا مددن ايتمددام واسددر مددن الددوول ا طددراف فدد  الميثدداق  اإلنسددانتقددور لجنددة حقددوق
، وك لك ما حظيت با من وعم من جانب ا مانة العامة لجامعة الوول العربية، اإلنسانالعرب  لحقوق 

 كبرى.الميثاق وغاياتا ال تحقيق مقااو بما "سهم ف  مساعوتها عمى

  فد  وراسدة ، اإلنسدانة عربيدة تعادويدة لحقدوق العربيدة بوادفها "ول يليد اإلنسدانتتمثل والية لجنة حقدوق
ثداق حدول التدوابير التد  اتمد تها طدراف فد  الميالتد  تقدومها الدوول ا  ية والووريدةا ول ومنادشة التقارير

بدوا  المالحظدات ا  لمتمتدر بهدا، و  يان التقدوم المحدر عمال الحقوق والحريات المناوص عميها فيا، وبإل
 الميثاق. يوافوتقويم التوايات الواجب اتما يا طبقا  

 الهاشدديمة  ا رونيددةلوراسددة تقددارير كددل مددن المممكددة  6176المجنددة ثددالث وورات عمددى مددوار عددام  عقددوت
اجتماعات سبعة  والمممكة العربية السعووية والجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية، عالوة عمى عقو

وورات المجندددددة ليددددا  "يددددم مددددا ممادددددت  رو فدددد  مدددددتن يدددد ا التقريدددددرويدددد. وظائفهددددداوا  لمقيددددام بواجباتهددددا وا
 واجتماعاتها.

  الد ي  (667)بموجب دراريا رددم  6176الثامن لعام العربية تقريريا السنوي  اإلنسان"درت لجنة حقوق
 .76/7/6177-7مالل الفترة  الرابر وا ربعينماعها اتم تا ف  اجت
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 الدول العربية األطراف في الميثاق: 

  المداوة  حكامبعو مااودة سبعة وول عربية عميا وفقا   76/3/6118ومل الميثاق حي  النفا  بتاريخ
، وبمدددد عدددوو الدددوول اإلنسدددانلحقدددوق  عربيددداً  مدددن الميثددداق، وتدددم اعتمددداو يددد ا التددداريخ بوادددفا يومددداً  (49)

لدددم يطددر" "ي ت ييدددر عمدددى عدددوو الدددوول و  تاريمدددا "ربعددة عشدددر وولدددة عربيدددة.ا طددراف فددد  الميثددداق ل ايدددة 
مجمددس الجامعددة عمددى  اتمدد يا، رغددم التوادديات المتكددررة التدد  6173مندد  عددام طددراف فدد  الميثدداق ا 

 وواً وال تد ال المجندة تبد ل جهد (،746و) (745( و)744)و (743العاويدة ) المستوى الو اري ف  ووراتا
سدرعة الماداودة عميدان مدن مدالل  عمدىطراف بالميثداق وول العربية غير ا متواامة ف  سبيل حث ال

المجندة قدوم ن    تالدووليد   فد   اإلنسانبحقوق  ينتبنيها لنهج تفاعم  مر المسؤولين الحكوميين المعني
مدددر المسدددؤولين الميثددداق  الماددداودة عمدددىبحدددث المعيقدددات التددد  تحدددول وون ل يدددارة تمدددك الدددوول بطمدددب 

ومؤسسددات المجتمددر  اإلنسددانالمؤسسددات الوطنيددة لحقددوق المعنيددين فدد  وة عمددى لقددا  الحكددوميين، عددال
"ونا  الوول العربية المااودة  الجوول المرفقويرو ف   7ة.كسب تأييويا عمى المااودمن "جل المون  

 بعو. عميا عمى الميثاق وتمك الت  لم تااوق

 المصادقة عمى الميثاق الدول العربية غير الدول العربية المصادقة عمى الميثاق
 الجمهورية التونسية المممكة ا رونية الهاشمية

 المممكة الم ربية وولة اإلمارات العربية المتحوة

 جمهورية جيبوت  مممكة البحرين

 جمهورية الاومال الجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية

 سمطنة عمان المممكة العربية السعووية

 جمهورية القمر المتحوة جمهورية السووان

 جمهورية مار العربية جمهورية العراق

                                                           
1
 .5/9/3112كبَج أخش دونت ػشبُت صبدلج ػهً انًُثبق هٍ دونت انكىَج بخبسَخ  
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 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وولة فمسطين

 وولة دطر

 وولة الكويت

 الجمهورية المبنانية

 وولة ليبيا

 الجمهورية اليمنية

 

  بندا  عمدى  67/3/6176-79مدالل الفتدرة  لى جمهوريدة جيبدوت   يارة ف  ي ا السياق، نف ت المجنة و
الجهدات  ب رض التعريف بالميثاق العرب  وحث ،اإلنسانو ارة العول والمجنة الوطنية لحقوق وعوة من 

فدد  المنظمددات غيددر الحكوميددة بهددوف كسددب لقددا  المسددؤولين كمددا تددم  ،اعميدد الحكوميددة فيهددا لممادداودة
 تأييويا لعممية المااودة.

  لددددوى الجهددددات الرسددددمية فدددد  جمهوريددددة جيبددددوت  باسددددتكمال  حقيقيددددة رغبددددة لددددى وجددددوو  المجنددددةومماددددت
ة مدن الدوكتور وفدو المجندبالمااودة عمى الميثاق ف  "درب ودت ممكدن. وددو تكدون  المااة جرا اتاإل

 "عنددا والمستشددار محمددو ف يددر والمستشددار محمددو الندداح  ) ،)رئدديس المجنددة( يدداوي بددن عمدد  اليددام 
رو فد  الممحدق ردددم . ويد("ماندة المجندة) سدعيو مبدارك ا سدتا و  مميدلمحمدو  ا سدتا اندافة  لدى  المجندة(،

 .الااور عن المجنة ف  متام ي   ال يارة المبر الاحف ( 7)

  تشددجير الددوول العربيددة بالميثدداق  لددى موااددمة  طددرافنددة كددل مددن مجمددس الجامعددة والددوول ا مجالتددوعو و
طدار القدانون  يمثدل اإلا ند"اادة ليدا، وبم نندمام اإلو "راف فد  الميثداق عمدى الماداودة و/ طدغير ا 

  ف  الوول العربية بحقودا وحرياتا ا ساسية. اإلنسانالكفيل بتمتر 

 حالة تقديم التقارير من الدول األطراف:  
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 لى المجنة مدالل سدنة  ا ولم كل وولة طرف بتقويم التقرير من الميثاق تمت   (48)الماوة  حكام  اً طبق 
بالنسددبة لهددا، وتقريددرًا ووريددًا كددل ثالثددة "عددوامن توندد  فيددا التددوابير  النفددا مددن تدداريخ ومددول الميثدداق حيدد  

الت  اتم تها إلعمال الحقوق والحريات المناوص عميها ف  ي ا الميثاق، وبيان التقوم المحر  لمتمتر 
 الرسم البيان  المرفق حالة ونعية تقويم التقارير الوطنية من الوول ا طراف بالميثاق.  ويون بها. 

  (48)بتعهدويا الدوارو فد  المداوة  لمجندة الت امداً  ا ولطدراف التد  ددومت تقريريدا تشكر المجنة الوول ا و 
ويددد : وولدددة فمسدددطين - فددد  تقدددويم تقاريريدددامرة أطدددراف المتدددلمدددوول ا  مدددن الميثددداق، وتوجدددا ندددوا  ممحددداً 

سدراع فد  تقدويم يد   التقدارير فد  لى اإل  ،-3والجمهورية اليمنية ووولة ليبيا والجمهورية العربية السورية
ن المجنددة ماطبددت مددرات عويددوة أبدد الميثدداق. عممدداً  "حكدداملت اماتهددا بموجددب إل دددرب ودددت ممكددن تنفيدد اً "

  3 .الميثاق حكاممن "جل الت كير بتقويم ي ا التقرير  عمااًل   ا ولل المتأمرة ف  تقويم تقريريا الوو 

                                                           
3
 .3111حى حجًُذ ػضىَت انجًهىسَت انؼشبُت انغىسَت فٍ جبيؼت انذول انؼشبُت ػبو   
2
 . األول انىطٍُ يٍ أجم حمذَى انخمشَشنذي جبيؼت انذول انؼشبُت انًُذوبُبث انذائًت  انخىاسَخ خبطبج انهجُت بًزكشاث يخخهفت 
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 حالة وضعية تقديم التقرير الوطني األول لمدول األطراف
قدمت التقرير الوطني  الدول التي

 :األول
المملكة األردنية الهاشمية  -
(2012  ) 
الجمهورية الجزائرية  -

 (2012)الديمقراطية الشعبية 
 (2013)مملكة البحرين  -
 (2013)دولة قطر  -
دولة اإلمارات العربية المتحدة   -
(2013) 
 (2014)جمهورية العراق  -
 (2015)الجمهورية اللبنانية  -
 (2015)جمهورية السودان  -
المملكة العربية السعودية  -
(2016) 
 (2016)دولة الكويت  -

الدول التي لم تقدم تقريرها 
 :األول الوطني

 دولة فلسطين -
 الجمهورية اليمنية -
 دولة ليبيا -
 الجمهورية العربية السورية -
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 الهاشمية والجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية ووولة  ا رونيةالمممكة  كل من: المجنة الت ام وتثمن
( من الميثاق، و لك عقب 48الماوة ) حكاموفقا   ا ولدطر ومممكة البحرين بتقويم التقرير الووري 

واعتماو المالحظات والتوايات المتامية  ا ولمرور ثالث سنوات عمى منادشة التقرير الوطن  
عقب  ا ول لى تقويم تقريريا الووري  ا ولو الوول ا طراف الت  دومت تقريريا . كما توعلمجنة

مرور ثالث سنوات عمى المنادشة وااوار المالحظات والتوايات المتامية عميا. كما تحث المجنة 
ية والوورية عمى تنفي  المالحظات والتوايات المتامية بالتنسيق ا ولجمير الوول الت  دومت تقاريريا 

معها وفقًا إلجرا  متابعة المالحظات والتوايات المناوص عميا ف  المباوئ التوجيهية إلعواو 
  التقارير المقومة  ليها.
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  العربية اإلنساندورات لجنة حقوق 

  ا رونيةثالث وورات لمنادشة التقارير الت  تسممتها من المممكة  6176عقوت المجنة مالل عام 
( 48الماوة ) حكامالهاشمية والمممكة العربية السعووية والجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية وفقًا  

 من الميثاق، و لك عمى النحو التال :

   4الياشمية  األردنيةالمممكة المقدم من  األول الدوري تقريرالالخاصة بمناقشة  التاسعةدورة ال . أ

 5/77/6175الهاشددددمية بتدددداريخ  ا رونيددددةالمممكددددة المقددددوم مددددن  ا ول الددددووري التقريددددرالمجنددددة  تسددددممت 
النظدر فد   ةوفقدا لليد 78/6/6176-73بتداريخ  التاسعة المااة بمنادشدة يد ا التقريدرعقوت وورتها و 

لمطمدوب تقدويمها سترشداوية والمبداوئ التوجيهيدة المتعمقدة بشدكل ومحتدوى التقدارير المطوط اإلواالتقارير 
 5. فمن الوول ا طرا

  رئيس )اليام   ولى بها الوكتور ياوي"حية افتتا ةتقويم كممالتاسعة شهوت جمسة افتتاح الوورة ودو
غير  منظماتاللمتقرير وحنور عوو كبير من  ةيا ول"ن المؤشرات وال ي "كو عمى  ،(مجنةال

 وشوو عمى "ن .الميثاق بإعمال "حكامعمى االلت ام  الهاشمية يؤكو حرص المممكة ا رونية الحكومية
رونيين ف  دطاعات العمل ساسية لألو المحوووة والمومات ا لمموار  كبيراً  دنية الالجئين تمثل تحوياً 

المممكة رئيس وفو "بر ت كممة السفير بشر المااونة ) بالمقابل، .والتعميم والاحة والطادة والميا 
عمى  الهاشمية ا رونيةالمممكة  حرص( العربيةالمنووب الوائم لوى جامعة الوول الهاشمية، و  ا رونية

ليات الوطنية المتمااة ف  مجال حقوق الوور التشريعات و  وتطوير اإلنسانتع ي  مباوي  حقوق 
"حمو بن حم  )نائب ا مين العام  تقويم كممة من دبل السفير اإلفتتاحيةكما شهوت الجمسة  .اإلنسان

معمل العرب  ل ياماً  تقرير تشكل تطويراً منادشة ي ا ال لى "ن  فيها اشار العربية( لجامعة الوول

                                                           
4
شَش انًًهكت األسدَُت انهبشًُت ػهً يىلغ انهجُت اإلنكخشوٍَ فٍ خبَت ًَكٍ اإلطالع ػهً جًُغ وثبئك انذوسة انخبعؼت انخبصت بًُبلشت حم  

 "انذوساث."
5
، وأػخًذث 3/4/3113-1، وحى يُبلشت هزا انخمشَش َىيٍ 32/11/3116لذيج انًًهكت األسدَُت انهبشًُت حمشَشهب انىطٍُ األول بخبسَخ   

 . 21/2/3113-32فٍ اجخًبػهب انغبدط ػشش انزٌ ػمذ بخبسَخ  44/16 انًالحظبث وانخىصُبث انخخبيُت انصبدسة ػهُه بمشاس انهجُت سلى
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 الهاشمية ا رونيةالمممكة تقرير  "نو ، العالم العرب ف   اإلنسانوناع حقوق "مودوف عمى لالمشترك 
وائل الوول المااودة "من  تكان هان"ور العمل العرب  المشترك، مااة و ف  تط اساسية اب  وثيقة"

     .ميثاقالعم  

  بالمممكددة مددر الوفددو  اإلنسددانبتقددوير اإليجابيددات المااددة بتع يدد  مسدديرة حقددوق  جنددةالم "عنددا دددام ثددم
بددددددوا  تسدددددداؤالتهم ومالحظدددددداتهو  الحكددددددوم ، التسدددددداؤالت  ، ودددددددو شددددددممتا ولالددددددووري عمددددددى التقريددددددر  ما 

الودددوف عمددى بعددض القنددايا والتحددويات التدد  تسددتوع  التواددية ببدد ل م يددو مددن الجهددوو والمالحظددات 
نفا  إل المجندة.  "عندا ومالحظدات  تسداؤالتالميثاق، كمدا ددام الوفدو الرسدم  بدالرو عمدى  "حكامعمال وا 

المممكدة ( المالحظدات والتواديات المتاميدة التد  اعتمدوتها المجندة عمدى تقريدر 6ويرو ف  الممحق رددم )
المجنددة ممدًا بدأن ع. 6/6/6176-68/5المنعقددو مدالل الفتدرة  ا ربعدينفد  اجتماعهدا  الهاشدمية ا رونيدة

 .لكترون نشرت ي   المالحظات والتوايات المتامية عمى مودعها اإل

  العاممدة فد   ا رونيدة لعدوو مدن المنظمدات غيدر الحكوميدة"ن المجنة عقوت جمسدة اسدتماع جوير بال كر
ستماع لمجنة، و لك من "جل اإل التاسعةة عمال الوور "، والت  تمكنت من حنور اإلنسانق مجال حقو 

"ن المجنة تمقت مممكة، وال سيما الف   اإلنسانليهم وتسجيل مالحظاتهم وتواياتهم حول حالة حقوق  
تقدويم فد  عمميدة  مؤسسدات المجتمدر المدون مشداركة طار الدوليل الد ي وندعتا ل تقارير ظل ف   (71)

 6.التقارير  ليها

  ا رونيددةالمممكددة لتقريددر  اً مقدرر )عنددو المجنددة(  محمددو مالددو النداح وكاندت المجنددة امتددارت المستشدار 
من "جل تيسير عممية استعراض تقرير الوولة الطرف، بما ف   لك وندر دائمدة بالقندايا "و  الهاشمية

و وتقدددويم المعمومدددات سدددتعوالتمكينهدددا مدددن اإل ،تعدددين  حالتهدددا  لدددى الوولدددة دبدددل المنادشدددةالمسدددائل التددد  ي

                                                           
6
 ػهً يىلغ انهجُت االنكخشوٍَ وفمب   انًًهكت األسدَُت انهبشًُتفٍ  انًؤعغت انىطُُت وانًُظًبث غُش انحكىيُتَششث حمبسَش انظم انخٍ لذيخهب  

 .هزا انًجبلانًخبؼت فٍ  انذونُت انفضهً نهًًبسعبث



 -9- 

وكدد لك لمتابعددة تنفيدد   ،معهددا حددول نقدداط محددووة ار التفدداعم ، ومددن ثددم  دامددة الحددو التكميميددة واإلنددافية
 المالحظات والتوايات المتامية مر الجهات المعنية ف  المممكة.

   7المممكة العربية السعودية المقدم من  األولالوطني التقرير الخاصة بمناقشة  العاشرةدورة ال . ب

  عقوت و ، 3/7/6176بتاريخ  السعوويةالمممكة العربية المقوم من  ا ول الوطن  مجنة التقريرالتسممت
لمطوط واالنظر ف  التقارير  ةوفقا للي 6/6/6176-68/5بتاريخ  العاشرة لمنادشة ي ا التقريروورتها 

لمطمدددددوب تقددددويمها مدددددن الدددددوول سترشدددداوية والمبددددداوئ التوجيهيددددة المتعمقدددددة بشددددكل ومحتدددددوى التقددددارير ااإل
 .ا طراف

  ولى بها الوكتور ياوي بن عم  اليام  "تقويم كممات افتتاحية  شهوت جمسة افتتاح الوورة العاشرةودو
)رئيس المجنة(، والوكتور بنور العيبان )رئيس وفو المممكة العربية السعووية، ورئيس ييئة حقوق 

تقاسم و عمل المجنة ف  تع ي  العمل اإلدميم   عمى ي   الكممات رك تبالمممكة(. ودو  اإلنسان
 الوطن  كما "ونحت "ن تقويم المممكة العربية السعووية لتقريريا .العرب  التجارب الناجحة ف  الوطن

كما  .وتع ي يا اإلنسانحقوق لحماية  ةالمشترك العربيةف   طار التعاون مر الليات  يأت  ا ول
لجامعة "حمو بن حم  )نائب ا مين العام  السفيرتقويم كممات لكل من  اإلفتتاحيةشهوت الجمسة 

حمو بن راشو المري )ا مين  )رئيس البرلمان العرب (، والسفير"حمو الجروان  ية(، والوكتورالوول العرب
الت امات بر ت ي   الكممات "ودو  العام المساعو لمشؤون القانونية بمجمس تعاون وول المميج العرب (.

 العربية مسؤولية تقر عمى عاتق الوول و"نها ،اإلنسان حماية وتع ي  حقوقف  وتعهوات الوول العربية 
ال تتحقق وون انطالع الوولة بواجباتها وتطبيق  اإلنسانفثقافة حقوق  ،من مالل مؤسساتها المعنية

ن احترام والت ام "لنمان حقوق مواطنيها. كما الت اماتها من مالل اتما  التوابير ا ساسية الال مة 
ودبل  لك مر اللية العربية، يول  ،اإلنسانميمية والوولية لحقوق مر الليات اإلد العربية وتفاعل الوول

                                                           
4
ػهً جًُغ وثبئك انذوسة انؼبششة انخبصت بًُبلشت انخمشَش انىطٍُ األول نهًًهكت انؼشبُت انغؼىدَت ػهً يىلغ انهجُت اإلنكخشوٍَ فٍ  ًَكٍ اإلطالع  

 خبَت "انذوساث."
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المستموة "ساسا من القيم الوينية السمحة، ومتطمبات تطوير  اإلنسانعمى موى احترام الوول لمكانة 
 المجتمر وتحقيق االستقرار والرما  واحترامها لتعهواتها الوولية.

  المممكددة  المقددوم مددن ا ول عمددى التقريددر الددوطن م حظدداتهجنددة بإبددوا  تسدداؤالتهم ومالالم "عنددا دددام ثددم
اشداووا باإليجابيددات  عبددر حدوار تفدداعم  مدر الوفددو الرسدم ، ودددوة لآلليددات المتبعد وفقداً  العربيدة السددعووية

كمددا دددوموا مالحظدداتهم واستفسدداراتهم  وحمايتهددا، اإلنسددانالتد  شددهوتها المممكددة فدد  مجددال تع يدد  حقددوق 
نفا  حول العويو من   "حكامالقنايا والتحويات الت  تستوع  التواية بب ل م يو من الجهوو إلعمال وا 

المجندة. ويدرو فد  الممحدق رددم  "عندا ومالحظدات  تسداؤالت، كما دام الوفو الرسم  بدالرو عمدى قالميثا
فد   المممكدة العربيدة السدعووية( المالحظات والتوايات المتامية التد  اعتمدوتها المجندة عمدى تقريدر 3)

المجنددددة نشددددرت يدددد   عممددددًا بددددأن . 9/8/6176-7اجتماعهددددا الحدددداوي وا ربعددددين المنعقددددو مددددالل الفتددددرة 
 . لكترونالتوايات المتامية عمى مودعها اإلالمالحظات و 

  ( مددن المنظمددات غيددر الحكوميددة فدد  المممكددة 6لعددوو )"ن المجنددة عقددوت جمسددة اسددتماع جددوير بالدد كر
 العاشددرةة عمددال الددوور "، والتدد  تمكنددت مددن حنددور اإلنسددانق حقددو  العاممددة فدد  مجددال السددعووية العربيددة

فد   اإلنسدانليهم وتسدجيل مالحظداتهم وتوادياتهم حدول حالدة حقدوق  ستماع لمجنة، و لك من "جل اإل
عمددى الددرغم مددن مماطبتهددا لعددوو مددن مؤسسددات  موا يددة تقددارير المممكددة، عممددًا بددأن المجنددة لددم تتمددق "يددة

 .المجتمر المون  السعووي

  من  المممكة العربية السعوويةلتقرير  مقرراً )عنو المجنة(  محمو ف يروكانت المجنة امتارت المستشار
"جل تيسير عممية استعراض تقرير الوولة الطرف، بما ف   لك ونر دائمة بالقنايا "و المسدائل التد  

، واإلجابددة سددتعواون اإللتمكينهددا مدد، و لددك الوولددة دبددل المنادشددة الجهددات المعنيددة فدد  تعددين  حالتهددا  لددىي
دامدة حددوار تفدداعم  معهددا حددول نقدداط محددووة وكدد لك لمتابعددة تنفيدد  المالحظددات والتوادديات المتاميددة  ،وا 

 مر الجهات المعنية ف  الوولة الطرف.
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ة الجزائري  ة المق  دم م  ن الجميوري   األولالتقري  ر ال  دوري الخاص  ة بمناقش  ة  الحادي  ة عش  ردورة ال   . ت
  8 الديمقراطية الشعبية

  ة الج ائريدة الويمقراطيدة جمهوريدالالمقدوم مدن  ا ول الدووري التقريدرالعربيدة  اإلنسدانتسممت لجنة حقوق
-66بتدددداريخ  الحاويددددة عشددددر لمنادشددددة يدددد ا التقريددددرعقددددوت وورتهددددا و ، 77/3/6176بتدددداريخ الشددددعبية 

المتعمقدة بشدكل سترشاوية والمبداوئ التوجيهيدة لمطوط اإلواالنظر ف  التقارير  ةوفقا للي 67/9/6176
 9. لمطموب تقويمها من الوول ا طرافومحتوى التقارير ا

  رئيس )اليام   ولى بها الوكتور ياوي"حية افتتا مةتقويم كمالحاوية عشر شهوت جمسة افتتاح الوورة
و لك عقب  ،ميثاقال "حكامحول تنفي   ا وللتقريريا الووري  الوولة الطرفوال ي ثمن تقويم  ،(مجنةال

كما "كو عمى  .6176ستعرانا ف  "كتوبر اال ي تم  ا ولالوطن  "ربعة سنوات عمى التقرير  مرور
عمى الوفا   الجمهورية الج ائريةاالستمرارية والوورية ف  تقويم التقارير، تعكس حرص  "ن ي  

ر وتع ي  الحريات ا ساسية وتوسي اإلنسانبالت اماتها االدميمية ف  مجال احترام وحماية حقوق 
العربية بوافها يلية مهمة لمتابعة تنفي   اإلنسانمساحاتها، كما تعكس ثقة الوولة الطرف بمجنة حقوق 

السفير ن ير العرباوي )سفير الجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية  الميثاق. كما دام "حكام
لجنة حقوق و  ل العربيةالوو والمنووب الوائم لوى جامعة الوول العربية( بتقويم كممة "بر ت ايتمام 

عمى تحقيق يمال وتطمعات المواطن  ا دور وا جوربوافها  هاماواياتواشار  لى العربية  اإلنسان
و لك من مالل انتهاج "سموب الحوار البّنا  والمونوع  والتفاعم  بعيوا عن كل تسييس "و  ،العرب 

كما "كو  تتعارض مر القيم الحنارية والوينية والثقافية. اإلنسانانتقائية "و توظيف لمسائل حقوق 
بالوفا  بالت اماتها التعادوية المناوص عميها ف   الويمقراطية الشعبية عمى ايتمام الجمهورية الج ائرية

                                                           
2
انشؼبُت ػهً ًَكٍ اإلطالع ػهً جًُغ وثبئك انذوسة انحبدَت ػشش انخبصت بًُبلشت انخمشَش انذوسٌ األول نهجًهىسَت انجضائشَت انذًَمشاطُت   

 يىلغ انهجُت اإلنكخشوٍَ فٍ خبَت "انذوساث."
9
-15، وحى يُبلشت هزا انخمشَش َىيٍ 32/4/3111لذيج انجًهىسَت انجضائشَت انذًَمشاطُت انشؼبُت حمشَشهب انىطٍُ األول بخبسَخ   

فٍ اجخًبػهب انخبعغ ػشش انزٌ ػمذ بخبسَخ  111/19، وأػخًذث انًالحظبث وانخىصُبث انخخبيُت انصبدسة ػهُه بمشاس انهجُت سلى 16/11/3113

16-31/3/3112 . 
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السفير  دوم كماالميثاق وون اإلمالل بالت اماتها ا مرى و"نشطتها عمى المستوى الوول  واإلدميم . 
بوافا  اإلنسانمونوع حقوق حول  ةكمم)نائب ا مين العام لجامعة الوول العربية(  "حمو بن حم 

يما فليس فقط  ،"جنوة جامعة الوول العربية مرتبة متقومة عمى المونوعات الرئيسة الت  تحتل "حو
ومال ي   القيمة  ا جيال، بل بتربية اإلنسانيتعمق بمرادبة انتهاكات حقوق  ية الكبرى ف  اإلنسانوا 

البرامج التربوية والمورسية لتاب  ج ً ا من الثقافة العربية. كما "كو عمى "ن الجامعة العربية تعتبر 
ديمة  نسانية عالمية مستموة من مباوئ الوين اإلسالم  ومن الويانات السماوية  اإلنسانحقوق 

يريا من التراث التراكم  . و"ون  "ن الجامعة تستمهم معايا مرى دبل "ن تكون دوانين ونعية
  .معاً  يةاإلنسانلمحنارة العربية و 

  جمهوريدددة العمدددى التقريدددر الدددوطن  المقدددوم مدددن  ممجندددة بإبدددوا  تسددداؤالتهم ومالحظددداتهال "عندددا ددددام كمدددا
لآلليات المتبر العمل بها عبر حوار تفاعم  مدر الوفدو الرسدم ، وددو  وفقاً  الج ائرية الويمقراطية الشعبية

المالحظددات الودددوف عمددى بعددض القنددايا والتحددويات التدد  تسددتوع  التواددية ببدد ل التسدداؤالت و شددممت 
نفدا   "شداووا باإليجابيدات الماادة بتع يد  مسديرة حقدوق  كمدا .قالميثدا "حكدامم يو من الجهوو إلعمال وا 

 رتقريددعمددى  المتاميددة والتوادديات المالحظددات (4ردددم ) الممحددق فدد  يددروو . فدد  الوولددة الطددرف اإلنسددان
الجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشدعبية التد  اعتمدوتها المجندة فد  اجتماعهدا الثالدث وا ربعدين المنعقدو 

التوادديات المتاميددة عمددى المجنددة نشددرت يدد   المالحظددات و عممددًا بددأن  .7/76/6176-66/77بتدداريخ 
 . لكترونمودعها اإل

  اإلنسدانق العاممة ف  مجال حقدو  الحكوميةلممنظمات غير عقو جمسة استماع لم ت"ن المجنة يشار  لى 
 . كمدا لدم تتمدقلمجندة الحاويدة عشدرة عمدال الدوور " "ي منهدا حندور و لك نظرًا لعدوم، ف  الوولة الطرف

"و المنظمدددات غيدددر الحكوميدددة رغدددم  اإلنسدددانمدددن المؤسسدددة الوطنيدددة لحقدددوق  موا يدددة "يدددة تقدددارير المجندددة
 مماطبتها ف  ي ا المجال.
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 الجمهوريددددة الج ائريددددة  لتقريددددر مقددددرراً جددددابر المددددري )عنددددو المجنددددة(  ا سددددتا رت وكانددددت المجنددددة امتددددا
عمميدة اسدتعراض تقريدر الوولدة الطدرف، بمدا فد   لدك وندر دائمدة  من "جل تيسديرالويمقراطية الشعبية 

ار التفداعم  معهدا ، ومن ثم  دامة الحدو ن  حالتها  لى الوولة دبل المنادشةبالقنايا "و المسائل الت  يتعي
وكدد لك لمتابعددة تنفيدد  المالحظددات والتوادديات المتاميددة مددر الجهددات المعنيددة فدد   ،ول نقدداط محددووةحدد

 الوولة الطرف.

  جددوير بالدد كر "ن المجنددة نقمددت كافددة "عمددال وورتهددا مباشددرة عمددى دندداة اليوتيددوب المااددة بالمجنددة عمددى
فدد  "رجددا  العدددالم  نسدداناإلالمودددر االلكتروندد ، و لددك لمواددول الدددى كافددة المهتمددين والمعنيددين بحقدددوق 

 بشكل عام، وف  العالم العرب  بشكل ماص.
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  العربية اإلنسانفعاليات لجنة حقوق 

   رتأت "ن تأم  عمى عاتقها اتراتيجية وبرنامج عممها السنوي، سطار تنفي  المجنة لمطتها اإل ف
ف   اإلنسانالمعنية بحقوق  الحكوميةمؤسسات معاممين ف  الللية عمما يمسؤولية التعريف بالميثاق و 

والمنظمات غير  اإلنسانالمعنية بحقوق  الوول العربية، عالوة عمى العاممين ف  المؤسسات الوطنية
 يم : بتنظيم عقو مادامت المجنة الحكومية. ول ا 

 :اإلنسانأوال: ندوة احتفالية اليوم العربي لحقوق 

  76/77/6175-7مالل اجتماعها المنعقو بتاريخ ال ي اتم تا  636/36بنا  عمى درار المجنة ردم 
مارس/ ي ار من كل  76ال ي يااوف يوم  اإلنسانبمناسبة اليوم العرب  لحقوق  بشأن ادامة فاعمية

انة العامة ية لمجميري بمقر ا ماإلنساننووة عممية تحت عنوان يالكرامة  بتنظيمدامت المجنة  عام،
مجمس جامعة الوول العربية عمى المستوى الو اري  ال  اعتمو لجامعة الوول العربية، ويو العنوان 

 .9/136175/ بتاريخ 6ج –( 144و.ع ) - 7969ردم

 رئيس )اليام   ياوي ولى بها الوكتور"تقويم كممات افتتاحية  "عمال النووة شهوت جمسة افتتاح
يأت  تكريما لإلنسان ف  الوطن العرب   اإلنساناليوم العرب  لحقوق وال ي "شار  لى "ن  ،(مجنةال

تع ي  واحترام حقوق ولمت كير بحقودا وحرياتا، كما يأت  لمت كير بالجهوو العربية المشتركة ف  
"شار السفير وومولا حي  النفا . بينما  اإلنسانتكممت بإاوار الميثاق العرب  لحقوق  ، والت اإلنسان

ية اإلنسان الكرامة وم لى "ن مفه ة الوول العربية( مالل كممتا"حمو بن حم  )نائب ا مين العام لجامع
مهو الويانات وموطن  يو ، وبأن الوطن العرب اإلنساننطالًدا من  يمان ا مة العربية بكرامة ا يأت 

"كوت حقا ف  حياة كريمة عمى "سس من الحرية والعول   ية السامية التاإلنسان ات القيم الحنارات 
ية باعتباريا اإلنسان"يمية  رسا  مفهوم الكرامة  تؤكو عمى جامعة العربيةال "ون  "ن . كماوالمساواة

حاج  العرق والم ة  متجاو ة اإلنسانكافة والمظمة الحامية لقيمة  اإلنساناإلطار ا مالد  لحقوق 
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فقو  (اإلنسانالعربية الوائمة لحقوق  والمعتقو. "ما الوكتور محمو بن سميمان الراشوي )رئيس المجنة
ية يو "ساس الحرية والعول والسالم ف  العالم، و"ن اإلنسانن االعتراف بالكرامة "ون  مالل كممتا "

 اإلنسانحقوق غرس مفاييم "ن و  ،اس ف  استقرار "ي مجتمريو حجر ا س اإلنسانااليتمام بحقوق 
وحقوق المرين من حقودا هم وتحويمها  لى وادر عمم  لها مرووو كبير ف  تع ي  فف  "فراو المجتمر 

شار النائب جاسم عبواهلل النقب  )رئيس المجنة الفرعية او"ميرا، حولا، واحترامها والحفاظ عميها. 
يول  "يمية كبرى لقنايا حقوق "ن البرلمان العرب    لى بالبرلمان العرب ( اإلنسانالمعنية بحقوق 

وتع ي  حقوق  اإلنسانلتقويم اإلنافة النوعية المطموبة لوعم وور مؤسسات حقوق و لك  اإلنسان
  المواطن العرب .

  الوول ا طراف  ن عنا مانة العامة لجامعة الوول العربية وممثمي ممثمين عنشارك ف  "عمال النووة و
المؤسسات اممين ف  الع، باإلنافة  لى عوو من المبرا  والمفكرين و اإلنسانبالميثاق العرب  لحقوق 

 .ف  العالم العرب  ومنظمات المجتمر المون  اإلنسانالوطنية لحقوق 

  دومها  اإلنسانية ف  المواثيق الوولية لحقوق اإلنسانالكرامة  حولعمل  وردت واستعرنت النووة
، (اإلنسانالوول  لحقوق  مبير ف  القانونو القانون الوول  العام  ف محانر )الوكتور "حمو الفرحان 

محمو  والوساتير العربية دومها المستشار اإلنسانية ف  الميثاق العرب  لحقوق اإلنسانالكرامة  وحول
ودو تم نشر ي   ا وراق عمى مودر المجنة اإللكترون  مر طباعتها ف  كتيب  مجنة(.ال)عنو  ف ير

 ماص بالنووة و"عمالها.

 :اإلنساناجتماع أمانة المجنة مع المفوضية السامية لحقوق  ثانيًا:

 مفونية السامية لحقوق ال من ًا مر وفومشترك اجتماعاً العربية  اإلنسانلجنة حقوق  "مانة عقوت
حيث وار حوار موسر بين الطرفين حول نقاط ، 75/5/6176بمقر المجنة بالقايرة يوم  اإلنسان

ونر كيفية ورشة العمل المااة ب : عقو وي، الفترة القاومةمالل  التعاون والتنسيق المشترك
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المجنة مر  شراكة وتع ي ، الوعم الفن  لسكرتارية المجنة لبنا  دوراتها ياوة و ، التعميقات العامة
 نشا  وتكوين نظام لتوثيق  عمىمساعوة المجنة و  ف  المنطقة، ا نشطة اإلدميميةادامة المفونية ف  

 .المعمومات

  :معت  باهلل عثمان،  ا ستا محمو يعقوب، و  ا ستا ودو حنر المقا  من "مانة المجنة كل من
 ا ستا ة "منية عاول. ومن جانب المفونية حنر كل من: ا ستا محمو عبواهلل مميل، و  ا ستا و 

 ة عبير حشايكة.ا ستا محمو النسور، والوكتورة عبير المريشة، و 

 :اإلنسانرة تفاىم مع الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية لحقوق ثالثًا: توقيع المجنة مذك

  العربية والشبكة العربية لممؤسسات الوطنية لحقوق  اإلنسانجرى تودير م كرة تفايم بين لجنة حقوق
-68/5و لك عمى يامش اجتماع المجنة ا ربعين المنعقو مالل الفترة  ،6/6/6176 بتاريخ اإلنسان

ال ي اتم تا ف  اجتماعها  648/39تودير الم كرة بنا  عمى درار المجنة ردم ودو تم ، 6/6/6176
تنظيم ومأسسة  . ودو يوفت الم كرة  لى76/3/6176-73التاسر والثالثين المنعقو مالل الفترة 

 اإلنسانتحقيق غايات الميثاق العرب  لحقوق  ف  سبيل الجهتين التعاون والتنسيق المشتركة بين
ها كآلية ادميمية عربية لتع ي  وحماية حقوق "يوافيتناسب مر اطار عمل المجنة و ، وبما ومقااو 
االستراتيجية الت  ونعتها المجنة عام  ن تودير الم كرة يمثل استجابة لأليوافعممًا بأ .اإلنسان
 .اإلنسانالمعنية بحقوق  العربية وتحويوًا البنو الماص بتفعيل التعاون مر المؤسسات الوطنية 6174

 الم كرة تأت  أن ب "فاووال ي  وكتور ياوي اليام  )رئيس المجنة(مل تقويم كممة ودو تنمن تودير الم كرة
بوور  مشيواً  ،اإلنسانالتعاون المشترك مر الليات العربية لحقوق تع ي  المجنة لف   طار جهوو 

الوكتور عم  المري "ما  .اإلنسانوالوول  لحماية وتع ي  حقوق  العرب عمى الاعيوين الشبكة 
 لى  فقو "شار( اإلنسان)المشرف عمى اإلوارة العامة لمشبكة العربية لممؤسسات الوطنية لحقوق 

كها "و وبما يكفل عوم انتها اإلنسانالنوابط الكفيمة بحماية حقوق لونر  مر المجنة نرورة التعاون
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"فنل الممارسات، وتنفي  البرامج الت  تسهم ف  تحقيق تباول المبرات و  ، عالوة عمىالمساس بها
 .ف  العالم العرب  اإلنسانبمجال تنمية وحماية حقوق الطرفين  "يواف

 العربية والشبكة العربية لممؤسسات الوطنية اإلنسانلجنة حقوق م كرة التفايم بين  جوير بال كر "ن 
رفر دورات و  ات االيتمام المشترك لتعاون مجاالت ا تنظيم لى بنوو تهوف  71شممت  لحقوق اإلنسان

 ،اإلنسانالميثاق العرب  لحقوق  "حكاممجال العمل عمى ف   اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق 
وتباول  ،المنطقة العربيةف   اإلنسانة حقوق نشر ثقافوالعمل عمى التوعية بتع ي  واحترام و 

الوورات التوريبية وورش العمل،  لى جانب ترتيب وتنظيم عقو  ،ستشارات والمطبوعات والوراساتإلا
جرا  البحوث المشتركة والمسايمة والتنسيق مر  ،واالحتفاالت والمؤتمرات المشتركةوعقو الفعاليات  ،وا 

 . لوعم القنايا العربية ف  المحافل اإلدميمية والوولية بالشبكة والشبكات ا مرى عنا  المؤسسات ا

 :اإلنسانالمجنة العربية الدائمة لحقوق  أعضاء مع اجتماع رئيس المجنة رابعًا:
 المجنة العربية الوائمة لحقوق  "عنا  مر اً مشترك اً اجتماع الوكتور ياوي اليام  )رئيس المجنة( عقو

 ودو جا  ي ا اإلجتماع ف  انة العامة لجامعة الوول العربية،بمقر ا م 61/7/6176يوم  اإلنسان
  وبمااة ف  المحاور التالية: المشتركة، يوافال ايات وا المجنتين لتحقيق  بين القائم سيقالتن  طار

 .لا اإلننمام "و عميا المااودة عمى الميثاق ف  ا طراف غير العربية الوول تشجير .7
 ودت "درب ف   ليها التقارير ي   تقويم عمى بعو، لمجنة تقاريريا تقوم لم الت  ا طراف الوول حث .6

 .ممكن
 مجنة.ال "اورتها الت  المتامية والتوايات لممالحظات ا طراف الوول تنفي  متابعة .3
 عمى اإلنسان حقوق لتطور تستجيب  ليا  نافية مالحق  نافة "و الميثاق، تعويل ف  النظر .4

 العربية لممحكمة ا ساس  النظام مر ويترابط الميثاق يتكامل وبحيث واإلدميم ، الوطن  المستوى
 .اإلنسان لحقوق
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  ليا ي ا اإلجتماع ف  تقريريا المرفوع بما ممص   اإلنسانودو "وات المجنة العربية الوائمة لحقوق
، وال ي تنمن ما (746وورتا العاوية ) ف  مجمس جامعة الوول العربية عمى المستوى الو اري  لى
 يم :

 سرعة عمى لحثها الميثاق عمى بعو تااوق لم الت  العربية الوول بمماطبة العامة ا مانةديام  .7
 – الفيورالية الاومال جمهورية–ت جيبو  جمهورية – التونسية الجمهورية) :وي  عميا المااودة

 الجمهورية – الم ربية المممكة–العربية مار جمهورية – المتحوة القمر جمهورية – عمان سمطنة
 (.الموريتانية اإلسالمية

 الميثاق عمى بعو تااوق لم الت  اإلنسان لحقوق الوائمة العربية المجنة ف  العربية الوول ممثم  وعوة .6
 الوورة مالل  جرا ات من اتما   تم ما حول تقرير وتقويم عميا، وولهم مااودة  جرا ات متابعة  لى

 .لمجنة القاومة

 لجنة  لى تقريريا تقويم  لى بعو ا ول تقريريا تقوم ولم الميثاق عمى ااودت الت  العربية الوول وعوة .3
 .الميثاق من( 48) الماوة ( من6،3الفقرتين ) ف  ورو كما المحوو الموعو ف  العربية اإلنسان حقوق

 .الميثاق عمى المااودة عمى العربية البرلمانات حث  لى العرب  البرلمان عوةو  .4

 لحنور ووعوتها العربية اإلنسان حقوق ولجنة اإلنسان لحقوق الوائمة العربية المجنة بين التعاون عمو .5
 الوول  لى الميثاق لجنة توايات "يم الستعراض اإلنسان لحقوق الوائمة العربية المجنة اجتماعات

 .عنا ا 

 من والطمب العربية اإلنسان حقوق لجنة طرف من المقترحة اإلنسان حقوق بموانير العمم "م  .6
 ال ي لممونوع بنو  وراج طمب الراغبة لموول ليتسنى عنا ا  الوول عمى تعميمها العامة ا مانة
 الماوة بموجب المقبمة وورتها ف  اإلنسان لحقوق الوائمة العربية المجنة "عمال جوول عمى فيا ترغب

 .اإلنسان لحقوق الوائمة العربية نةلمج الواممية الالئحة من المامسة
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 معت  باهلل عثمان،  ا ستا محمو يعقوب، و  ا ستا  :المجنة كل من "مانة ودو شارك ف  ي ا المقا  من
 بالل البيات . ا ستا سعيو مبارك، و  ا ستا محمو عبواهلل مميل، و  ا ستا و 

في المندوبيات  اإلنسانالعربية مع مسؤولي ممف حقوق  اإلنسانلجنة حقوق  أعضاءاجتماع  خامسًا:
 :العربية لدى جامعة الدول العربية

  7الحاوي وا ربعين المنعقو ف  مقر المجنة بالقايرة مالل الفترة عمى يامش اجتماع المجنة-
ف  منووبيات  اإلنسانالمجنة اجتماعًا مشتركًا مر مسؤول  ممف حقوق  "عنا ، عقو 9/8/6176

( 71، ودو شارك ف  ي ا المقا  )9/8/6176ف  جامعة الوول العربية يوم  عنا الوول العربية ا 
 مشتركحوار تفاعم  ووار  المنووبيات، ي   ف  ةالقانوني والشؤون اإلنسانمسؤولين عن ممف حقوق 

كفالة واحترام وحماية الحقوق ب المعنيةحول "يمية المجنة باعتباريا اللية العربية اإلدميمية الوحيوة 
ف  العالم  اإلنسانكما تم بحث سبل تع ي  وور المجنة لتع ي  حقوق  ،والحريات الواروة ف  الميثاق

 العرب  وتحقيق مقااو الميثاق وغاياتا.
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 :اإلنسانورش العمل التعريفية لمجنة حول الميثاق العربي لحقوق سادسًا: 

ويليتا ف   اإلنسانثمانية ورش عمل تعريفية بالميثاق العرب  لحقوق  6176عقوت المجنة عمى موار عام 
 طار تحقيق مطتها اإلستراتيجية، ويظهر الرسم البيان  المرفق  ياوة ف  عوو ورش عمل المجنة مالل 

 عمى النحو التال : 6175و 6174مقارنة بعام   6176عام 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلنسانالبرلمان العربي المعنيين بممف حقوق  عضاءالتعريفية بالميثاق وآليتو أل العمل ةورش -أ

 البرلمان العرب   عنا حوارية حول الميثاق   عمل ورشةالعربية  اإلنسانلجنة حقوق  نظمت
لية عمما والتوعية يبهوف التعريف بالميثاق و و لك  ،71/7/6176 يوم اإلنسانالمعنيين بممف حقوق 

 .تنمنهابالحقوق والحريات الت  

  اليام  )رئيس المجنة(، والوكتور "حمو ودو شهوت جمسة اإلفتتاح تقويم كممات "ولى بها الوكتور ياوي
ف   وعم العمل العرب  المشترك استمرار عمىن برلمان العرب (، ودو شووت الكممتاالجروان )رئيس ال

 . من مالل توطيو "واار التعاون بين المجنة والبرلمان العرب  اإلنسانمجال حقوق 
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   يمكن "ن تقوم با البرلمانات العربية لوور الهام ال يالمجنة حول ا عنا شهوت المجنة موامالت 
المعنية  ف  سبيل تنفي  التوايات المتعمقة بالتشريعات بشكل عام والبرلمان العرب  بشكل ماص

حول  والت  تاوريا المجنة عقب منادشتها لتقارير الوول ا طرف ف  الميثاق، وك لك اإلنسانبحقوق 
التشريعات وا طر المؤسسية، كما وار حوار حول وسائل التعاون المشترك بين الجهتين عمى مستوى 
 .م كرة تفايم مشتركة تحوو "سس التعاون وتمأسسا

 :لمقائمين عمى انفاذ القانون في الدول العربيةالتعريفية بالميثاق وآليتو  العمل ةورش -ب

 مقر ب عنا لمقائمين عمى انفا  القانون ف  الوول ا  بالميثاق ويليتا تعريفية عمل ورشةمجنة ال نظمت
، و لك ف  سياق اإلحتفال باليوم العرب  لحقوق 75/3/6176-74يوم   جامعة الوول العربية

ا وبمااة لمقائمين "حكاممساعوة الوول ا طراف بالميثاق عمى تنفي  الت ماتها بموجب  بهوف اإلنسان
رتقا  بمنظومة التشريعات لإللورشة ف  اطار سع  المجنة . ودو جا ت ي   اعمى  نفا  القانون
جه ة المعنية بتنفي  الت امات الوول العربية ف  ت والممارسات وبنا  المؤسسات وا وتطوير السياسا
 .اإلنسانمجال حقوق 

  ا رونيةالمممكة  الوول العربية التالية: ممثمين عن ييئات  نفا  القانون منشارك ف  ورشة العمل ودو 
السعووية المممكة العربية دطر و وولة البحرين و مممكة و  العربية المتحوة اإلماراتوولة و  الهاشمية

 مارجمهورية ليبيا و وولة الكويت و وولة السووان و جمهورية فمسطين و وولة العراق و جمهورية و 
 .العربية

ف  ي  اإلنس  انمعني  ة بحق  وق لمع  اممين ف  ي المؤسس  ات ال التعريفي  ة بالميث  اق وآليت  و العم  ل ةورش   -ج
 :جيبوتيجميورية 

  بعقددو  ، دامدت المجندةماداودة الدوول العربيدة عمددى الميثداقمجنددة إلسدتكمال الفد  ندو  اسدتراتيجية عمدل
ورشددة عمددل تعريفيددة بالميثدداق ويليتددا لمعدداممين فدد  المؤسسددات الحكوميددة وغيددر الحكوميددة عمددى يددامش 
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لمعداممين  ا ولحيدث تدم تماديص اليدوم ، 66/3/6176-79مالل الفترة من   يارة جمهورية جيبوت 
، بينمددا ماددص اليدوم الثددان  لممثمددين عددن اإلنسدانفد  الددو ارات والمؤسسددات الحكوميدة المعنيددة بحقددوق 

لحقددوق  القوميددة المفوندديةمعدداممين فدد  لباإلنددافة  اإلنسددانمنظمددات المجتمددر المددون  المعنيددة بحقددوق 
 . اإلنسان

  حقدوق وتع يد  بحمايدة معنيدةات يئيو ات و ار  جممة من المقا ات مر كبار المسؤولين ف  "ربر  جرا تم 
حدث الوولدة عمدى الماداودة عمدى  بهدوفو لك  11،جيبوت  عمى موار ايام ال يارة جمهورية ف  اإلنسان
  الميثاق.

  فدد  ممدديم الالجئددين اليمنيددين ل يددارة بتنظدديم جمهوريددة جيبددوت  ل عمددى يددامش  يارتهددا المجنددة دامددتكمددا
لميمنيين المقيمين ف  المميم ف  اطدار ية اإلنسانلتفقو ا وناع  ، و لك66/3/6176ج يرة ي"بخي يوم 
ودددو طددرف فدد  الميثدداق.  فدد  الجمهوريددة اليمنيددة باعتباريددا وولددة اإلنسددانلحالددة حقددوق متباعددة المجنددة 

 وتددوفيرستنددافة الالجئددين اليمنيددين بددوت  بإتقددوم بددا حكومددة جمهوريددة جي اشدداوت المجنددة بالددوور الدد ي
 امكانيات الوولة.الممتمفة ف  ظل محوووية  موراوال

 المستشار محمدو  وفو ف  عنويتا:ال )رئيس المجنة(، ونم ياوي اليام  الوكتور ودو تر"س وفو المجنة
"ماندددة ) سدددعيو مبدددارك ا سدددتا محمدددو مميدددل و  ا سدددتا ، عدددالوة عمدددى ف يدددر والمستشدددار محمدددو النددداح 

 .(المجنة

ف  ي المممك  ة العربي  ة  اإلنس  انلمع  اممين المعني  ين بحق  وق  بالميث  اق وآليت  وورش  ة العم  ل التعريفي  ة  -د
 :السعودية

   المجنة  اإلنسانلممممكة العربية السعووية، وعت ييئة حقوق  ا ولبمناسبة تمق  المجنة التقرير الوطن
. ودددو 37/3/6176-31ا مددالل الفتددرة ويليددة عممدد الميثدداق أحكددامبعمددل تعددريفيتين  لددى تنظدديم ورشددت  

                                                           
11

نًشأة ػمذ وفذ انهجُت نمبء يغ األيٍُ انؼبو نىصاسة انؼذل وسئُظ انهجُت انًششفت ػهً اإلَخخبببث انشئبعُت، ووصَش انذاخهُت، ووصَشة حشلُت ا  

 وانخخطُظ األعشٌ، وأيٍُ ػبو وصاسة انشؤوٌ انخبسجُت وانخؼبوٌ انذونٍ.
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بينمددا  ،اإلنسددانالمعنيددة بحقددوق  الددو ارات والمؤسسددات الرسددميةلممثمدد   ىا ولددمااددت ورشددة العمددل 
 (4)  جدددرا كمدددا تدددم . اإلنسدددانمدددر المدددون  المعنيدددة بحقدددوق لمؤسسدددات المجتماادددت الورشدددة الثانيدددة 

 اإلنسددان حقددوق وتع يدد  بحمايددة معنيددةات والمؤسسددات الو ار الدد كبددار السددؤولين فدد  عددوو مددن لقددا ات مددر
تمكين المجنة من اإلطالع الواسر عمدى "ونداع حقدوق  بهوفو لك  11،المممكة مالل يوم  ال يارة ف 

 التواددياتو  ومددن ثددم ونددر المالحظددات، الميثدداق حكددامفدد  الوولددة الطددرف ومددوى  عمالهددا   اإلنسددان
 . ي   ا وناع لتحسينالنرورية 

 س المجنددة(، يدداوي اليددام  )رئدديشددارك فدد  "عمددال يدد   الورشددة وفددو المجنددة المكددون مددن: الددوكتور  ودددو
عد  ا ادبح ،  ا سدتا و ، والمستشدار محمدو ف يدرالمجيو  عالن  )نائدب رئديس المجندة(،  عبووالوكتور 

محمددو  ا سدتا معتد  بداهلل عثمدان، و  ا سدتا عدالوة عمدى  ،المجندة( "عندا ) محمدو النداح والمستشدار 
 هلل مميل )"مانة المجنة(.عبوا

ف ي دول ة  اإلنس انلمعاممين في المؤسسات المعني ة بحق وق  بالميثاق وآليتوورشة العمل التعريفية  -ه
 :الكويت

  تمبية لوعوة تمقتها 4/5/6176-3يوم   مالل  يارة وولة الكويتبالعربية  اإلنسانلجنة حقوق دامت ،
تستعو  كانت سياق التنسيق والتشاور بين المجنة ووولة الكويت التى و لك ف ، من الحكومة الكويتية

ورشت  عمل تعريفيتين إجرا  ودو دامت المجنة ب .الميثاق حكام عماال   ا ول الوطن  لتقويم تقريريا
 الو ارات والمؤسسات الرسميةلممثم   ىا ولماات ورشة العمل  ان حيثويلية عمم الميثاق أحكامب

لمؤسسات المجتمر المون  المعنية بحقوق بينما ماات الورشة الثانية  ،اإلنسانالمعنية بحقوق 
ممؤسسات والهيئات المعنية بحماية ل تم عمى يامش ال يارة تنظيم عوو من ال يارات . كمااإلنسان
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وصاسة انؼذل  كببس انًغؤونٍُ فٍ يغ نمبءاث ػمذ حى كًب ،ػًبل اإلَغبَُت وصصالحُت انحبئشلبو وفذ انهجُت بضَبسة يشكض انًهك عهًبٌ نإلغبثت واأل 

 .اإلَغبٌوهُئت حمىق 
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 تمكين المجنة من اإلطالع الواسر عمى بهوفو لك  ،13وولة الكويتف   اإلنسانوتع ي  حقوق 
 التواياتتشكيل و ، الميثاق حكامف  الوولة الطرف وموى  عمالها   اإلنسان"وناع حقوق 

 . ي   ا وناع لتحسينالنرورية 
 نائب رئيس )الوكتور عبو المجيو  عالن  و ، (رئيس المجنة)وفو المجنة الوكتور ياوي اليام   ودو نم

يمنة  ةا ستا و جابر المري،  ا ستا والمستشار محمو الناح  و ، ، والمستشار محمو ف ير(المجنة
 "مانةنوريان يالل ) ا ستا باهلل عثمان، و  معت  ا ستا المجنة(، عالوة عمى  "عنا )المهيري 
 .المجنة(

في المجال  اإلنسانلمراجعة وتقييم جيود الدول العربية إلعمال حقوق المشتركة ورشة العمل  -و
 :األمني

  مجمس و را  الواممية  مر كل من: ورشة عمل مشتركة بالتعاون العربية اإلنساننظمت لجنة حقوق
و لك ف   ،جامعة الوول العربية وجامعة نايف العربية لمعموم ا منيةب اإلنسانوارة حقوق ا  و العرب 
يوم  ف  المجال ا من  اإلنسانل حقوق مراجعة وتقييم جهوو الوول العربية إلعمااطار 

 ا ولتنفي ا لمتواية )مامسًا/ج( الااورة عن المؤتمر  ي   الورشة. ودو جا ت 65/8/6176
، والمعتموة 6175بتونس عام  عقوف  و ارات الواممية العربية ال ي  اإلنسانلممسؤولين عن حقوق 

( بتاريخ 741بموجب درار مجمس و را  الواممية العرب بوور انعقاو  الثالث والثالثين ردم )
6/3/6176. 

  نائب رئيس المجنة( وال ي دوم الوكتور عبوالمجيو  عالن  نة ف  "عمال ي   الورشةمثل المجودو( 
 امةمجنة  ات وتوايات الالميثاق ووور المجنة ف  اياغة مالحظات  "حكام وردة عمل حول
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كًب لبو انىفذ بضَبسة يؼهذ انكىَج نهذساعبث انمضبئُت وانهُئت انؼبيت  ،حمىق اإلَغبٌ فٍ وصاسة انخبسجُت لبو وفذ انهجُت بؼمذ نمبء يغ يغؤونٍ  

 نشؤوٌ روٌ اإلػبلت، ويشكض اإلَىاء انخببغ نههُئت انؼبيت نهمىي انؼبيهت.
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محمو  ا ستا شارك ف  "عمال الورشة من "مانة المجنة كل من: بتطوير عمل دوات الشرطة. كم 
 بالل عاول البيات . ا ستا عبواهلل مميل و 

العربية من جانب  اإلنسانحول اعداد تقارير الظل المقدمة إلى لجنة حقوق ورشة العمل  -ز
 :اإلنسانالمؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق 

   العربية  اإلنسانبين لجنة حقوق  6/6/6176( من م كرة التفايم المودعة ف  4الماوة ) حكامتنفي ًا
المؤسسات تم تنظيم ورشة عمل لكواور ومنتسب  ، اإلنسانممؤسسات الوطنية لحقوق والشبكة العربية ل

مية عمى تقويم التقارير ب رض اقل مهاراتهم من الناحية العم اإلنسانالوطنية العربية المعنية بحقوق 
 . 69/77/6176-68بمقر ا مانة العامة لجامعة الوول العربية يوم  الموا ية لمجنة 

  اكتساب معمومات معمقة ومتمااة حول الميثاق ودو يوفت ورشة العمل  لى تمكين المشاركين من
ف  ممتمف مراحل تقويم التقارير وفحاها ومنادشتها العربية وطرق عممها  اإلنسانحقوق ولجنة 

اوار المال الموا ية وفقًا تقارير ال عواو ت المتامية بشأنها، باإلنافة  لى كيفية حظات والتواياوا 
ممطوط االسترشاوية والتوجيهية إلعواو التقارير ووليل مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق ل

 .والمنظمات غير الحكومية والهيئات والجهات  ات المامحة اإلنسان

   ف  كل من:  اإلنسانلحقوق عن المؤسسات الوطنية العربية  ممثمينورشة العمل ودو شارك ف
جمهورية جيبوت ، والمممكة الم ربية، وجمهورية العراق، والجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية، 

الهاشمية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وجمهورية مار  ا رونيةومممكة البحرين، والمممكة 
 السووان، ووولة دطر، وسمطنة عمان.العربية، وجمهورية 

الميثاق العربي لحقوق  أحكامحول منيجية كيفية اعداد التعميقات العامة عمى ورشة العمل  -ح
 :اإلنسان
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  يمية التواال مر المفونية السامية لألمم المتحوة لحقوق  العربية اإلنسانحقوق اوراكًا من لجنة 
، فقو تواامت المجنة مر المفونية اإلنسانوووريا ف  وعم الليات اإلدميمية لحماية حقوق  اإلنسان

 اياغةب التعايويةهيئات الحول الكيفية الت  تقوم بها  وتباول المبراتبهوف تع ي  سبل التعاون 
 .اإلنسانالمعايوات الوولية لحقوق  "حكامعمى  التعميقات العامة ونر

 حول منهجية ونر التعميقات العامة عمى  ورشة عمللتعاون مر المفونية ول ا نظمت المجنة با
، و لك بهوف 31/77/6176بمقر جامعة الوول العربية يوم  اإلنسانالميثاق العرب  لحقوق  "حكام

 "حكامعمى  تباول المبرات و"فنل الممارسات والوروس المستفاوة فيما يمص ونر التعميقات العامة
 الميثاق.

  المجنة  -اإلنسانعنو لجنة حقوق من الهيئات التعايوية كل من: السفير "حمو فت  اهلل ) كودو شار
(، نائب رئيس لجنة حقوق الطفل، والوكتورة "مل الووسري )المعنية بالحقوق المونية والسياسية(

(. كما مثل المفونية السامية كل من: عنو لجنة مناينة التع يبوالوكتور عبوالوياب يان  )
برنامج بنا  ( والوكتورة عبير المريشة )اإلنسانموير شعبة معايوات حقوق الوكتور  براييم سالمة )

 .فقو شارك "عناؤيا و"مانتها(. "ما من جانب المجنة القورات حول ييئات المعايوات
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 العربية والدولية: مشاركات المجنة 

 التعاونالعربية والوولية ف   طار تفعيل ف  العويو من ا نشطة  6176عام عمى موار المجنة ت شارك 
ويظهدر  ، ودو بمد عوويا ممسدة عشدرة مشداركة،اإلنسانمر الجهات العاممة ف  مجال حقوق  المشترك

 . 6176الرسم البيان  المرفق مقارنة حجم ا نشطة مالل العاميين المانيين مر عام 

 

 
 األنشطة العربية: - "
  ا سددتا المجنددة برئاسددة الددوكتور عبوالمجيددو  عالندد  )نائددب رئدديس المجنددة( وعنددوية كددل مددن وفددو شدارك 

ة "منددة المهيددري والمستشددار محمددو مالددو الندداح ، ا سددتا ع الددوين ا اددبح  والمستشددار محمددو ف يددر و 
"عمدال فد  ، ة نوريدان ادابر )"ماندة المجندة(ا سدتا معت  باهلل عثمدان و  ا ستا محمو يعقوب و  ا ستا و 
فدد   اإلنسددانفدد  حمايددة وتع يدد  حقددوق  اإلنسددانوور المفونددية السددامية لحقددوق ي لمددؤتمر الددوول  حددولا

والمفوندددية السدددامية لحقدددوق  اإلنسدددانالمجندددة الوطنيدددة القطريدددة لحقدددوق  والددد ي نظمتددداي المنطقدددة العربيدددة

 األنشطة الدولية األنشطة العربية أنشطة اللجنة

2014 11101

2015 19154

2016 15132

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 6102و 6105و 6108أنشطة المجنة خالل 



 -28- 

فدد   اإلنسددانلحقددوق بالتعدداون مددر جامعددة الددوول العربيددة والشددبكة العربيددة لممؤسسددات الوطنيددة  اإلنسددان
. وددددو يدددوف المدددؤتمر  لدددى اسدددتعراض وتقيددديم المنهجيدددات 74/7/6176-73مدددالل الفتدددرة وولدددة دطدددر 

فدد  سددياق الونددر  اإلنسددانفدد  تع يدد  وحمايددة حقددوق  اإلنسددانالمتبعددة بمنظومددة ا مددم المتحددوة لحقددوق 
ة بموجددب المعايددوات الددراين بالمنطقددة العربيددة، وسددبل وعددم وتطددوير التعدداون مددر يليددات الهيئددات المنشددأ

وددو شدكل المدؤتمر "يندا فرادة  الوولية  لى جانب متابعة تنفي  توايات اإلستعراض الدووري الشدامل.
لمنادشددددة "سددددس عمددددل و"ولويددددات المفونددددية فدددد  المنطقددددة، لمددددوفر باإلاددددالحات الهيكميددددة التدددد  تعتدددد م 

 الممحة ف  المنطقة العربية.  المفونية اجرائها عمى بنيتها التنظيمية والبرامجية لتستجيب لإلحتياجات

 رئديس المجندة( والمستشدار محمدو ف يدر والمستشدار  الوكتور ياوي اليدام  وفو المجنة المكون من اركش(
بددوول  اإلنسددانيحقددوق  المددؤتمر العددام الثددان  حددولفدد  "عمددال المجنددة(  "عنددا ) محمددو مالددو الندداح 

 مممكدة البحدرين يدوم -فد  المنامدة إلنسدانامجمس التعداون المميجد ي والد ي نظمتدا جمعيدة معدًا لحقدوق 
جمسدة اإلفتتداح حدول ا يميدة التد  يكتسدبها كممدة فد  . حيث دوم الوكتور يداوي اليدام  63/7/6176

العربيدة والدوور الد ي تندطمر بدا فد   اإلنسدانمونوع المؤتمر، مر اإلشارة  لى التعريف بمجندة حقدوق 
فد  المنطقدة العربيدة. كمدا بحدث المدؤتمر محدورين "ساسديين ويمدا:  اإلنسانمجال تع ي  وحماية حقوق 

والتحددويات  اإلنسددانفدد  وول مجمددس التعدداون المميجدد ، وحقددوق  اإلنسددانبنددا  وتطددوير منظومددة حقددوق 
الوطنيددة واإلدميميددة والووليددة. ودددو عقددو وفددو المجنددة عمددى يددامش "عمددال المددؤتمر لقددا  مددر السدديو عبددواهلل 

( والمستشدار ياسدر غدانم )القدائم بأعمدال ا مدين اإلنسدانلمؤسسة الوطنية لحقوق الورا ي )نائب رئيس ا
العددام لممؤسسددة الوطنيددة( بمقددر المؤسسددة فدد  مممكددة البحددرين، حيددث تددم تبدداول وجهددات النظددر وا فكددار 
حددول سددبل التعدداون بددين المجنددة والمؤسسددةن ومنهددا الترتيددب لعقددو نشدداط مشددترك حددول "حددو مونددوعات 

كمددا حثددت المجنددة المؤسسددة الوطنيددة  لددى متابعددة تنفيدد  الحكومددة البحرينيددة لمالحظاتهددا  .اإلنسددانحقددوق 
المقدددوم مدددن مممكدددة البحدددرين الددد ي تدددم منادشدددتا عدددام  ا ولوتوادددياتها المتاميدددة حدددول التقريدددر الدددوطن  

6173. 
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 مال محمو يعقوب )"مانة المجنة( ف  "ع ا ستا المستشار محمو مالو الناح  )عنو المجنة( و  شارك
يعالدة جامعة الوول العربية بمنظمات المجتمر المون ي والت  نظمتها مؤسسة  حولمائوة الحوار 

 -المجتمر المفتوح ومؤسسة ا افري لممجتمر المون  والمواطنة بمقر الجامعة ا مريكية ف  بيروت
دة بين جامعة العال تع ي . ودو يوفت مائوة الحوار  لى 65/6/6176-64يوم   الجمهورية المبنانية

تمف ليات الت  تستمومها ممستفاوة من المبرات والالوول العربية ومنظمات المجتمر المون ، واإل
شرحا واسعا عن تنمنت  عمل وردة دوم المستشار محمو الناح  ودو .المنظمات الوولية واالدميمية

الموا ية وحنور جمسات عمالها وبمااة تقويم التقارير "وور المجنة ومشاركة المجتمر المون  ف  
السيو عبوالسالم سيو مر  لقا  ودو عقو وفو المجنة عمى يامش "عمال المائوة الحوارية. االستماع

عبير المريشا  والوكتورةف  الشرق ا وسط(  اإلنسان)الممثل اإلدميم  لمفونية ا مم المتحوة لحقوق 
تباحث حول جممة من نقاط التعاون ال تم ماللا( )برنامج بنا  القورات حول ييئات المعايوات

ستا   ائر ف  جامعة الرباط، "السيو جيرم  غان )مر  عقو لقا باإلنافة الى والتنسيق المشترك، 
لية عمل المجنة وووريا ف  حول يلمتباحث  ورب (تحاو ا مر اإل اإلنسانمبير ف  سياسات حقوق و 

وحنور جمسات  الموا يةتقارير التقويم  طراف ووور المجتمر المون  ف منادشة تقارير الوول ا 
 . ستماعاإل

  والمستشار محمو مالو الناح   والمستشار محمو ف ير )رئيس المجنة( شارك الوكتور ياوي اليام
عمال نووة يالتاوي لمهجمات اإلعالمية المعاوية وكيفية الرو عميهاي والت  المجنة( ف  " "عنا )

المممكة العربية  -التعاون لوول المميج العربية ف  موينة الرياضعقوت بمقر ا مانة العامة لمجمس 
"وناع  ودو دوم وفو المجنة المشارك بعض الموامالت فيما يمص .69/3/6176السعووية يوم 

 التعاون المميج . مجمسلوول  اإلنسانحقوق 

  ة وينا وكروري )"مانة ا ستا محمو يعقوب و  ا ستا جابر المري )عنو المجنة( و  ا ستا شارك
المجنة( ف  "عمال الوورة التوريبية حول يانشا  المؤسسات الوطنية وفق مباوئ باريس وووريا ف  
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بالتعاون مر المنتوى ا سيوي الباسيفيك   اإلنسانالنظام الوول ي، والت  نظمتها المجنة الوطنية لحقوق 
الوطنية ف  المؤسسات  ايناح وور ودو يوفت الورشة  لى. 76/4/6176-77ف  وولة دطر يوم  
باإلنافة  لى  ،المؤسسات الوطنية وفقا لمباوئ باريس و"يمية انشا ، اإلنسانالنظام الوول  لحقوق 

عتماو، والعالدة بين المفونية سسات الوطنية والمجنة الفرعية لإلالجمعية العالمية لممؤ  مونوع
ف  منطقة الشرق ا وسط، ووور  اإلنسانوالمؤسسات الوطنية لحقوق  اإلنسانالسامية لحقوق 

وجوير بال كر "ن ف  تقويم الوعم لممؤسسات الوطنية.  وبرنامج ا مم المتحوة اإلنمائ  المفونية
ة العربية بالمؤسسات الوطني اإلنسانعالدة لجنة حقوق حول  وردة بحثيةدوم  جابر المري  ا ستا 

، وتناولت الوردة التعريف من "عمال الوورة التوريبية رابعةف  الجمسة ال اإلنسانالعربية المعنية بحقوق 
ول ا طراف ف  مجال اعمال وها و"وواريا وبمااة مراجعة التوابير الت  تتم يا ال"يوافبالمجنة و 

الميثاق وبيان التقوم المحر  لمتمتر بها. كما استعرض  "حكامحقوق والحريات المناوص عميها ف  ال
ف  "ربر محاور  6119من  تأسيسها عام  اإلنسانتطور عالدة المجنة مر المؤسسات الوطنية لحقوق 

لى المجنة وفقًا لوليل مشاركة المجتمر المؤسسات الوطنية تقويم التقارير الموا ية   ي :و "ساسية 
وور المؤسسات و  ،ر الحكومية والهيئات والجهات  ات المامحةوالمنظمات غي اإلنسانلحقوق 

ميثاق عمى المااودة "و ف  مجاالت حث الوول العربية غير ا طراف ف  ال اإلنسانالوطنية لحقوق 
لوورات المجنة ومشاركتها ف  جمسات  اإلنسانحنور المؤسسات الوطنية لحقوق ، و ليااإلننمام  
الهاوفة الى تباول المبرات  اإلنسان"نشطة المؤسسات الوطنية لحقوق مشاركة المجنة ف  ، و اإلستماع

 وبنا  القورات. 

 (  و  "عنا شارك المستشار محمو ف ير والمستشار محمو مالو الناح )محمو عبواهلل  ا ستا المجنة
، توريب الموربين حول يتقويم التقارير الى ييئات المعايواتيمميل )"مانة المجنة( ف  "عمال وورة 

 مكتب الشرق ا وسط وشمال "فريقيابالتعاون مر  اإلنسانوالت  نظمتها المفونية السامية لحقوق 
ودو يوف التوريب  لى ونر  .74/4/6176-71 اشمية مالل الفترةاله ا رونيةالمممكة  -بَعمان
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الوولية  ل مر اللياتدائمة موربين مؤيمين ف  مجال تقويم التقارير  لى ييئات المعايوات والتفاع
، وبنا  اإلنسانستعراض الووري الشامل واإلجرا ات المااة( والليات اإلدميمية لحقوق ا مرى )اإل

، ومااة  نشا  يليات وطنية لتقويم التقارير ومتابعة تنفي  اإلنساننظام وطن  مستوام لحقوق 
اركة المجنة حاف ًا ودو مثمت مشاول "فنل الممارسات ف  المنطقة. وتع ي  التعاون وتب ،التوايات

 يةتونسالجمهورية المننمة لمميثاق )الغير الوول العربية المشاركة، سوا   جيوًا لعوو من ممثم 
( ف  ابوا  استعواويم لوعم جهوو المااودة عمى الميثاق، "و ممثم  ةموريتانيالجمهورية اإلسالمية الو 

تشجيعهم عمى تبن  مباورات لسرعة تقويم فمسطين( ف  وولة الوول المتأمرة ف  تقويم التقارير )
 التقارير المتأمرة.

  ا ستا معت  باهلل عثمان و  ا ستا محمو يعقوب و  ا ستا  جابر المري )عنو المجنة( وا ستا شارك  
عمال ورشة العمل الثالثة لممنظمات العربية المتمااة لعرض ""مانة المجنة( ف  وينا وكروري )

مقر ا مانة  ف  اإلنسانوالت  نظمتها اوارة حقوق  اإلنسانجية العربية لحقوق مسووة مشروع االستراتي
وتعو ي   الورشة ي  المطوة الثالثة  .78/4/6176-77القايرة يوم  ب العامة لجامعة الوول العرب 

من "جل تقويم مالحظات  اإلنسانف  مرحمة اعواو مسووة مشروع اإلستراتيجية العربية لحقوق 
مية لتطويريا وفقًا لممباوئ والمعايير والقواعو الوولية الت  الت مت بها الوول العربية، ومقترحات عم

وجعل ي   اإلستراتيجية اطار عمل لجمر وتوثيق الجهوو العربية وانفا  المواثيق الااورة عن جامعة 
لمجنة موامالت . ودو كان عنا الوول العربية والاكوك اإلدميمية والوولية الت  الت مت بها الوول ا 

 ها وتفعيل يلياتها."يوافعويوة حول تطوير االستراتيجية وبمااة فيما يتعمق بوور المجنة ف  تحقيق 

 وتع ي   اإلنسانيالليات العربية لحقوق ر )عنو المجنة( ف  "عمال مؤتمر شارك المستشار محمو ف ي
ا مانة العامة لجامعة الوول العربية المنظم من دبل البرلمان العرب  ف  مقر ا من الوطن  العرب ي 

دنية  المؤتمر بوافا مونوعو دوم عنو المجنة وردة عمل حول . ود6/6/6176بالقايرة يوم 
تنطوى عميا من ديم "ساسية ي   لما والعالمية، نش االت العربيةإلاو ويات ا ولمهمة تقر عمى ر"س 
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حو مقومات ا من القوم  بمفهوما الحويث " بوافهاالحرية والكرامة والمساواة والعول والتسام  
وحمايتها "حو النمانات المهمة لحماية "من وسالمة  اإلنسانوالمعاار، ويشكل احترام حقوق 

  الشعوب والمجتمعات وا وطان والوول العربية.

  شارك الوكتور ياوي اليام  )رئيس المجنة( ف  "عمال مجمس الجامعة عمى مستوى و را  المارجية
لموورة العاوية السابعة والعشرين لمجمس جامعة الوول  اإلفتتاحية، و"عمال الجمسة 63/7/6176يوم 

-65يوم   الجمهورية اإلسالمية الموريتانية -العربية عمى مستوى القمة المنعقوة ف  نواكشوط
العامة ودو "ثمرت المشاركة عن التعريف بالميثاق وتع ي  تعاون المجنة مر ا مانة  .66/7/6176

 لجامعة الوول العربية ويلياتها الممتمفة.

  بالل  ا ستا محمو عبواهلل مميل و  ا ستا شارك الوكتور عبوالمجيو  عالن  )نائب رئيس المجنة( و
ف  و ارات  اإلنسان"عمال المؤتمر الثان  لممسؤولين عن حقوق عاول البيات  )"مانة المجنة( ف  
والمنظم من دبل مجمس و را  الواممية  64/8/6176نس يوم الواممية العربية ال ي عقو ف  تو 

"عمال ورشة العمل حول يتقييم جهوو الوول العربية إلعمال حقوق كما شارك الوفو ف  ، العرب
جامعة الوول العربية وجامعة نايف العربية بالتعاون مر  ف  المجال ا من ي الت  عقوت اإلنسان

ودو دوم الوكتور عبوالمجيو  عالن  وردة عمل حول المجنة  .66/8/6176-65يوم   لمعموم ا منية
ودو يوف المؤتمر  لى  مجنة  ات الامة بعمل دوات الشرطة.والميثاق ومالحظات وتوايات ال

ف  المجال  اإلنسانجهوو العمل العرب  المشترك وو ارات الواممية العربية إلعمال حقوق  استعراض
الت  دومت تجاربها ف   عنا توجيا الشكر لموول ا  المشاركون لمتوايات التالية: وتوال نا من 

ووعوة بقية الوول  لى موافاة ا مانة العامة لمجمس و را  الواممية  ،اإلنسانمجال  عمال حقوق 
مى الوول العربية العرب بما لويها من تجارب ف  ي ا المجال، ليتسنى لألمانة العامة تعميمها ع

ووعوتها لتكثيف ي    اإلنسانتثمين جهوو الوول العربية ف  مجال  عمال حقوق ستفاوة منها، و لال
، عالوة ال سيما ف  المجال ا من  اإلنسانالجهوو واواًل  لى "عمى مستوى من تع ي  وحماية حقوق 
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 لى القيام ب لك ف  "درب  اوق بعو عمى الميثاق العرب الت  لم تا عنا عوة الوول ا عمى و
 الجال.

  لمجمس جامعة الوول العربية  اإلفتتاحيةالوكتور ياوي اليام  )رئيس المجنة( ف  "عمال الجمسة شارك
عمى التقرير  الحنور عمى طالعو لك بهوف ا( عمى المستوى الو اري، 746ف  وورتا العاوية ردم )

درار مجمس الجامعة عمى المستوى  شاركة عنودو "ثمرت الم .6175السنوي السابر لمجنة لعام 
اعتماو التقرير السنوي لمجنة وال ي تم من ماللا  8/9/6176-6ج-(746و.ع )-8196الو اري ردم 

وتوجيا الشكر  لى م  العمم بما تنمنا التقرير من انجا ات وتحويات وتوايات، "و  6175لعام 
توجيا الشكر  لمجنة، عالوة عمى ا ولقريريما الجمهورية المبنانية وجمهورية السووان عمى تقويم ت

 .لمجنة ووعوتها الى االستمرار بمهامها وتع ي  استقاللها لمقيام بووريا المأمول

  محمو عبواهلل مميل )"مانة المجنة( ف  "عمال المؤتمر السنوي حول يالليات الوطنية  ا ستا شارك
لحماية الالجئين والمهاجريني وال ي نظمتا المؤسسة المارية لوعم الالجئين بالتعاون مر مفونية 

ح كممة ف  جمسة اإلفتتا محمو مميل ا ستا . ودو دوم 76/71/6176اإلتحاو ا وروب  بالقايرة يوم 
يتمامات "ابحت اليوم ي  الش ل الشاغل إلدنية الالجئين  لى "ن  باسم المجنة "شار فيها

العربية لمست "ثنا  منادشة  اإلنسان"ن لجنة حقوق و  ،اإلنسانالمؤسسات العربية المعنية بحقوق 
الجئين تقارير الوول ا طراف ف  الميثاق مالل السنوات المانية العويو من التحويات الت  تواجا ال

نرورة ، و"يمها: التوايات وعا ف  كممتا المؤتمر  لى تبن  عوو منوالوول المستنيفة لهم. و 
المسارعة ف  استكمال الجهوو المااة بإاوار االتفادية العربية لتنظيم "وناع الالجئين ف  المنطقة 

ب ياوة نسبة الموارو "يمية "ن تقوم الوول المانحة ومنظمات اإلغاثة الوولية واإلدميمية و  العربية،
ية حث الوول العربية عمى نرورة تجنب اإلعاوة القسر و والجهوو الموجهة لحماية ومساعوة الالجئين، 

 الهجرة وبمااة ال ين ينتمون لوول تشهو ن اعات مسمحة. لالجئين وممتمس  المجو  وطالب 
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 الليات الوولية حول ي التوريبيةورشة العمل )"مانة المجنة( ف  "عمال  "منية عاول ةا ستا  تشارك
ي، ومتابعة التوايات الااورة عنها: وور الليات الوطنية إلعواو التقارير والمتابعة اإلنسانلحقوق 

بالقايرة  اإلنسانالمفونية السامية لحقوق  بالتعاون مر اإلنسانالمجمس القوم  لحقوق  والت  نظمها
التعريف بالليات الوولية لحقوق  لى  الورشة التوريبيةت ودو يوف .77/77/6176-74 مالل الفترة

  ، وبحث كيفية التفاعل معها، وسبل تفعيل ومتابعة تنفي  التوايات الااورة عنها.اإلنسان

  معت  باهلل عثمان )"مانة المجنة( ف   ا ستا شارك الوكتور عبوالمجيو  عالن  )نائب رئيس المجنة( و
والليات الوطنية  اإلنسانتفاعل الوول مر الليات الوولية لحقوق  ول ي"عمال ورشة العمل اإلدميمية ح

التابعة لألمم  اإلنسانوالت  نظمتها المفونية السامية لحقوق  إلعواو التقارير ومتابعة التواياتي
. ودو يوفت الورشة  لى 68/77/6176-67المتحوة وجامعة الوول العربية بالقايرة مالل الفترة 

تع ي  دورات الموظفين و مر الليات الوولية واإلدميمية، العربية  الوولل تفاعالتعرف عمى كيفية 
عن  ، فنالً ة التواياتالحكوميين حول والية وامتااص الليات الوطنية إلعواو التقارير ومتابع

 .الليات الوطنية إلعواو التقارير ومتابعة التوايات بوظائف ومهام ي   الليات "عنا معرفة تع ي  
العربية  اإلنسانكما دوم الوكتور  عالن  مواممتا حول الميثاق ويليتا، عالوة عمى تفاعل لجنة حقوق 

 .اإلنساناية حقوق مر الليات الوولية واإلدميمية والوطنية لتع ي  وحم

 األنشطة الدولية: -ب
  شارك الوكتور عبوالمجيو  عالن  )نائب رئيس المجنة( ف  "عمال نووة المبرا  حول يالحق ف  الحياةي

كاويمية "  بحاالت اإلعوام مارج القانون و والت  نظمها مكتب المقرر الماص لألمم المتحوة المعن
. 76/5/6176-77سويسرا مالل الفترة  -ف  جنيف اإلنسان  وحقوق اإلنسانجنيف لمقانون الوول  

مودفا من الحق ف  الحياة مااة لما يفرنا من الميثاق و حول  تعريفاً  الوكتور  عالن ودو دوم 
)كالحقوق االدتااوية واالجتماعية والثقافية والحق ف   اإلنسانالت امات ف  مجال تردية وحماية حقوق 
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تطرق ف  مواممتا  لى حماية ي ا الحق ف  "ودات الن اعات المسمحة كما محاكمة عاولة ..الخ(. 
 و"يمية حماية المجموعات ا كثر يشاشة.

  معت  باهلل عثمان )"مانة المجنة( ف  "عمال  ا ستا شارك الوكتور عبوالمجيو  عالن  )عنو المجنة( و
ي اإلنسانلية لتع ي  وحماية حقوق حمقة العمل الوولية حول يتع ي  التعاون بين الليات اإلدميمية والوو 

ودو دوم الوكتور  عالن  مواممة ف  الجمسة الثانية  .5/71/6176-4سويسرا يوم   -ف  جنيف
لحمقة العمل حول عالدة الليات اإلدميمية بمنظمات المجتمر المون ، والت  "كو فيها عمى "ن لجنة 

مشاركة ومسايمة ي   المنظمات ف   عمى نمانالعربية من  نشأتها كانت حرياة  اإلنسانحقوق 
ية والوورية التى تقومها الوول ا طراف "و من ا ولمن مالل عممية ونر التقارير الوطنية  هايلية عمم

كما تر"س الوكتور عبوالمجيو  مالل المسايمة ف  تقويم التقارير الموا ية وحنور جمسات اإلستماع.
 عالن  "عمال الجمسة السابعة المااة بالتعاون عمى المستوى الوطن  بما يشمل متابعة التوايات 

 .اإلنسانالااورة عن ا مم المتحوة والمؤسسات الوطنية لحقوق 
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  التحدياتاالنجازات و:  

  العربيدددة تقدددويريا لمتفاعدددل اإليجددداب  مدددن جاندددب لمدددوول العربيدددة ا طدددراف  اإلنسدددانتسدددجل لجندددة حقدددوق
الهاشدمية  ا رونيدةلكدل مدن: المممكدة  ا ول، وبمااة تقويم التقرير الووري 6176بالميثاق مالل عام 

والجمهوريددة الج ائريددة الويمقراطيددة الشددعبية ووولددة دطددر ومممكددة البحددرين فدد  الجددال المحددووة بموجددب 
ثاق. كما تثمن ديام كل من: المممكة العربية السعووية ووولة الكويدت بتقدويم تقريريدا الدوطن  المي "حكام
 .ا ول

  ترحب المجنة بما "بوتا الوول العربية ا طراف بالميثداق مدن ايتمدام جدوي بدالحوار التفداعم  مدن جاندب
كددون يدد   الوفددوو وفوويددا الرسددمية "ثنددا  عقددو وورات المنادشددة، ومددا لمسددتا مددن حددرص شددويو عمددى "ن ت

فيهدددا، ويدددو مدددا جعدددل  اإلنسدددانرفيعدددة المسدددتوى وممثمدددة لممتمدددف الدددو ارات والمؤسسدددات المعنيدددة بحقدددوق 
الحددوار التفدداعم  بددين المجنددة والوولددة يتاددف بقددور عددال مددن المهنيددة والمسددؤولية والجويددة مددن ناحيددة، 

ت حدول التدوابير المتمد ة اومكنها من استجال  الكثير من التساؤالت والحاول عمى العويدو مدن اإلجابد
 الميثاق العرب  من ناحية "مرى. "حكامعمال ف  مجال  

  تقور المجنة ما دطعتا الوول ا طراف بالميثاق عمى نفسدها "ثندا  الحدوار التفداعم  مدن تعهدوات ماادة
بتنفيدد  مالحظددات المجنددة وتواددياتها المتاميددة، ب يددة نددمان احتددرام وكفالددة تمتددر كددل شددمص مانددر 

 الميثاق. "حكاملواليتها بالحقوق والحريات المناوص عميها ف  

 التوادديات المتاميدة الادداورة عنهدا مدر الجهددات المعنيدة فدد  الدوول العربيددة ترحدب المجندة بمتابعددة تنفيد  
ا طدراف بالميثداق، و لددك لموددوف ووريدًا عمددى مدا تدم انجددا   مدن تقدوم محددر  لمتمتدر بدالحقوق والحريددات 
ا الدواروة فد  الميثداق. كمددا تبدوي المجندة اسددتعواويا التدام لتقدويم المسداعوة لهدد   الجهدات لموفدا  بالت اماتهدد

 عبر "ي شكل من "شكال التعاون الفن .
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  تؤكدددو المجندددة عمدددى "ن مالحظاتهدددا وتوادددياتها المتاميدددة "سدددهمت فددد  تحسدددين البيئدددة التشدددريعية العربيدددة
، كمدا سداعوت عمدى تحسدين الممارسدات والسياسدات الهاوفدة  لدى تنفيد  اإلنسدانالمااة إلعمال حقدوق 

 فيا.الميثاق وحماية الحقوق والحريات الواروة  "حكام

  تشوو المجنة عمى "ن استعرانها لتسدر تقدارير "وليدة وتقريدرين ووريدين مدالل ا عدوام الممسدة الماندية
فد  المنطقدة، ومعالجدة المشداغل الرئيسدية  اإلنسداندو شكل مارطة طريق عربيدة لتقيديم "ونداع حقدوق 

، عددالوة عمددى ، وتقاسددم المعمومددات وتبدداول المبددرات حددول "فنددل الممارسدداتاإلنسددانالمتاددمة بحقددوق 
، وبمااددة "ن الميثدداق الدد ي ادداودت اإلنسدانتع يد  القددورات الوطنيددة فدد  مجدال تع يدد  وحمايددة حقددوق 

بواددفها  اإلنسددانعميددا "ربعددة عشددر وولددة عربيددة ل ايددة الن يددوفر دبددواًل عربيددًا عامددًا لمنظومددة حقددوق 
، و لددك فدد  ظددل مددا نسدداناإلعناددرًا محوريددًا فدد  بنددا  التشددريعات والسياسددات العربيددة المتعمقددة بحقددوق 

اسفرت عنها ا  مات والحروب وا عمال  اإلنسانتشهو  المنطقة العربية من انتهاكات جسيمة لحقوق 
 اإلريابية المنتشرة فيها، ويو ما يتطمب ودف ي   اإلنتهاكات ومنر تكراريا ومحاسبة المسؤولين عنها.

  والمنظمات  اإلنسانطنية العربية لحقوق تؤكو المجنة عمى "نها نجحت ف  اومال اوت المؤسسات الو
غيدددر الحكوميدددة وغيدددريم مدددن "ادددحاب المادددمحة  لدددى منظومدددة يليدددات العمدددل العربددد  المشدددترك، و لدددك 
بتوفير الفرص لها لتقويم التقارير الموا ية وحنور جمسات اإلسدتماع "ثندا  عقدو وورات المنادشدة، ويدو 

متعمقة إلعمال الحقوق والحريات المناوص عميها ف  ما اسهم ف  توسير المراجعة الشاممة لمتوابير ال
الميثدداق وبيددان التقددوم المحددر  لمتمتددر بهددا. كمددا يحسددب لمجنددة سددماع اددوت يدد   الجهددات حددول دنددايا 

ف  بالويا واإلوال  بر"يها ومالويها مدن مالحظدات وتواديات فد  اطدار عربد  تشدارك   اإلنسانحقوق 
 اإلنسددانوحمايددة حقددوق "مددر الددوول ا طددراف بالميثدداق لمواددول  لددى كممددة سددوا  فيمددا يتعمددق بتحسددين 

 بالعالم العرب .
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 األمثل وفقاً  بواليتيا عمى الوجو ياتعترض قيام التي تحدياتال بعض المجنة تواجو ومع ذلك ال تزال 
 لممارسات الدولية واالقميمية التي تقوم بيا المجان النظيرة، وأىميا:ألفضل ا

 مدددن بدددالرغم اإلنسدددان لحقددوق العربددد  الميثددداق عمددى بعدددو تاددداوق لدددم عربيددة وول ثمانيدددة ينددداك  التدد ال -
 يددد   يليدددات فددد  الفاعمدددة ومشددداركتها اإلنسدددان لحقدددوق واإلدميميدددة الووليدددة تفاديددداتإلعمدددى ا ماددداودتها

وكدد لك بددالرغم مددن القددرارات المتوااددمة مددن دبددل مجمددس الجامعددة عمددى المسددتوى الددو اري . 73تفاديدداتاإل
ف  ووراتا السابقة ف  ي ا المجال. وتسعى المجنة بجوية  لى اكتمال العقو العرب  ف  الوثيقدة الناظمدة 

 ، وت ليل "ية عقبات تحول وون اإلننمام. اإلنسانلحماية حقوق 

 الميثداق حكدام  وفقداً  مواعيدويا فد  المجندة  لدى يدةا ول يداتقارير  يناك "ربر وول عربية لدم تقدومال ت ال  -
 .رسددميةمطابددات  فدد  مددرة مددن "كثددر لهددا والجهددات المعنيددة فدد  الجامعددة العربيددة المجنددة مماطبددة رغددم

ي ا المجال وك لك بالرغم من القرارات المكررة الت  اتم يا مجمس الجامعة عمى المستوى الو اري ف  
ف  ووراتا السابقة. وعمى الرغم من "ن المجنة تقور الظروف الراينة الت  تمر بها ي   الوول،  ال "نها 

 ف  ي ا المجال. اإلنسانتجو لها مشاركة واسعة النطاق وفاعمة مر الليات الوولية لحقوق 

لاددكوك الووليددة لحقددوق عمددى الددرغم مددن "ن الميثدداق  يحتددوي عمددى العويددو مددن المميدد ات النسددبية عددن ا -
ليتندداغم  وونددر بروتوكددوالت مااددة حددول بعددض القنددايا ،  ال "ن يندداك حاجددة  لددى مراجعتددااإلنسددان

 مدددن عنددا "سددفرت ومددا العربدد  العدددالم فدد  اإلنسددان حقددوق مسددائل فددد  الحااددمة الت يددراتويتددوا م مددر 
 .بجوية  ليها النظر يتعين تحويات

وبماادة مدن دبدل الدوول العربيدة،  اإلنسدانحقدوق فد  النهوض بد جندةلماوور رغم الفهم المت ايدو عربيدًا لد -
ة اسدتقاللي ندماناتوا مانة العامة لجامعة الوول العربية،  ال "ن يناك حاجة مت ايوة وممموسدة لتأكيدو 

                                                           
12
انًغشبُت، انجًهىسَت انخىَغُت، جًهىسَت جُبىحٍ، جًهىسَت انصىيبل، عهطُت ػًبٌ، جًهىسَت انمًش انًخحذة، جًهىسَت يصش انؼشبُت، انًًهكت  

 انجًهىسَت اإلعاليُت انًىسَخبَُت.
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 الماليددة سددتقالليةاإل وعددم وبمااددة الشددأن، يدد ا فدد  الفنددمى الووليددة والممارسددات لممعددايير وفقدداً  المجنددة
 .وجا "كمل عمى بووريا لمقيام العربية، الوول لجامعة العامة مانةا  مر الدتهاع ف  واريةإلوا

 :التوصيات   

  العمددل يليددات  حددوى باعتباريددا اإلنسددان حقددوق وتع يدد  حمايددة مجددال فدد  المجنددة وور تع يدد  سددبيل فدد 
 :يم  بما الكريم الجامعة مجمس المجنة توا  المشترك، العرب 

عربيدددة غيدددر الماددداودة عمدددى مجمدددس الجامعدددة الماادددة بمطالبدددة الدددوول التنفيددد  القدددرارات الاددداورة عدددن  -
جمهوريددة جيبددوت ، و لددى سددرعة المادداودة و/  و اإلننددمام اليددا، ويدد : الجمهوريددة التونسددية،  الميثدداق 

المممكددة و جمهوريددة ماددر العربيددة، و جمهوريددة القمددر المتحددوة، و سددمطنة عمددان، و جمهوريددة الاددومال، و 
 اإلسالمية الموريتانية.الجمهورية و الم ربية، 

 مدن وا ربعدين الثامندة المداوة حكدام  اوفقًد المتأمرة تقاريريا تقويم عمى الميثاق ف  ا طراف الوول حث -
 .الميثاق

 كافددة واتمددا  ا طددراف الددوول لددى  المجنددة مددن المقومددة المتاميددة التوادديات تنفيدد  نددرورة عمددى التأكيددو -
 .الشأن ي ا ف  التوابير

 مسدائل فد  الحاادمة الت يدرات لمواكبدةالميثداق ووندر بروتوكدوالت  حكدامت  تعويال تطوير ف  النظر -
 بعدو وبماادة، بجوية  ليها النظر يتعين تحويات من عنا "سفرت وما العرب  العالم ف  اإلنسان حقوق

 فدد  المتاحددة الفددرص مددن سددتفاوةاإل لتحقيددق ،اإلنسددان لحقددوق العربيددة لممحكمددة ساسدد ا  النظددام دددرار 
 .طرافا  لموول والوطن  اإلدميم  المستويين عمى اإلنسان حقوق تع ي  مجال

 مجدددال فددد  وبماادددة ،الشدددأن يدد ا فددد  المعتمدددوة الووليدددة لممعدددايير وفقدداً  لمجندددة الكاممدددة سدددتقالليةاإل وعددم -
توعيددة مددن القيددام بوظيفتهددا فدد  ال ، لتددتمكنمثددلا  بالشددكل المهددام لتحقيددق واريددةواإل الماليددة سددتقالليةاإل
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جدددرا  البحددوث حدددول المشددداكل  اإلنسدددانبحقددوق  وتنظددديم الندددووات  ،اإلنسدددانفددد  مجدددال حقددوق  العربيددةوا 
 ها. في اإلنسانكيفية تحسين حالة حقوق  ، حولالحكومات ىوتقويم المشورة ورفر التوايات  ل والورش

فدد  حمايددة  المعااددرةمتحددويات لسددتجابة ددداورة عمددى اإليليددة عربيددة  ومتامددا تؤكددو المجنددة عمددى "نهددا 
وعمها، تفاوة من المجنة و سكل "احاب المامحة اإلوينب   عمى ، ف  المنطقة العربية اإلنسانحقوق 

 ومقااو . اإلنسانوتشكر كل من دوم لها الوعم لتحقيق غايات الميثاق العرب  لحقوق 

 انتي                         ى
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 :المالحق
   جمهورية جيبوت جنة ف  امتتام  يارة المبر الاحف  الااور عن الم (7) ردمممحق. 

 ( 6ممحق ردم ) الااورة عمى التقرير الووري  التاسعةالمالحظات والتوايات المتامية  عمال الوورة
 الهاشمية. ا رونيةالمممكة  المقوم من ا ول

 ( 3ممحق ردم )اشرة الااورة عمى التقرير الوطن   عمال الوورة الع المالحظات والتوايات المتامية
 المممكة العربية السعووية. المقوم من ا ول

  ( المالحظات والتوايات المتامية  عمال الوورة الحاوية عشر الااورة عمى التقرير 4ممحق ردم )
 المقوم من الجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية.  ا ولالووري 
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 .جميورية جيبوتيزيارة الخبر الصحفي الصادر عن المجنة في اختتام  (0) رقم ممحق

 العربية تختتم زيارتيا لجيبوتي اإلنسانلجنة حقوق 
 اإلنسانوتؤكد عمي أىمية انضماميا لمميثاق العربي لحقوق 

لجمهوريدة  79/3/6176يدوم  يارتدا التد  بدو"ت  66/3/6176يوم  العربية اإلنسانامتتم وفو لجنة حقوق 
، ونددم الوفددو الددوكتور يدداوي اليددام  اإلنسددانجيبددوت  ب ددرض حثهددا عمدد  االننددمام لمميثدداق العربدد  لحقددوق 

 .(المجنة "عنا )والمستشار محمو ف ير والمستشار محمو الناح   (رئيس المجنة)
ممهدا الميثداق وامتاداص المجندة وطريقدة ع أحكداموعقوت المجنة عم  موار يدومين ورشدت  عمدل لمتعريدف ب

  لممسددئولين الحكددومين ا ولددفدد  نددو  المبدداوي  االسترشدداوية إلعددواو التقددارير لمجنددة، ومااددت الورشددة 
 .والثانية لمنظمات المجتمر المون  بجيبوت 

والتق  وفو المجنة ف  اليوم الثالث لم يارة بالسيو حسن عمر و ير الواممية، والسيوة حسدنة واوو و يدرة ترديدة 
سري، والسيو محمو عم  حسن "مين عام و ارة الشؤون  المارجية والتعاون الوول ، ودو المر"ة والتمطيط ا 

"بووا ترحيبهم بجهوو المجنة ومساعيها الحثيثة الكتمال مااودات الوول العربية عمى الميثداق، و"شدارو  لدى 
عمد  االنندمام حراهم عم  تأكيو الهوية العربية لجيبوت  والسع  مر الجهدات االمدري فد  الوولدة لمعمدل 

 .لمميثاق
ودو شوو اليام  مالل المقا ات عم  نرورة اكتمال مااودات الدوول العربيدة عمد  الميثداق العربد  لحقدوق 

بإعتبددددارة الوثيقددددة العربيددددة الوحيددددوة التدددد  تشددددتمل عمدددد  الحقددددوق المونيددددة والسياسددددية واالدتادددداوية  اإلنسددددان
 .واالجتماعية والثقافية وك لك البيئية والتنموية

وددو  ."ية لالجئين اليمنيين بممديم ي"بدخاإلنسانوي كر "ن وفو المجنة دو امتتم  يارتا لجيبوت  بتفقو الظروف 
تفقو جهوو منظمات اإلغاثة الوولية والعربية والمساعوات الت  تقدومها بعدض الدوول العربيدة بوفو المجنة دام 

 لالجئين بالمميم.
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افة الالجئدين اليمنيدين فد  ندو   مكانيدات ومدوارو الوولدة. وثمن اليدام  جهدوو جمهوريدة جيبدوت  فد  استند
ية ومنها اإلنسانية اإلغاثية الت  يقومها مرك  الممك سممان لإلغاثة وا عمال اإلنسانكما ثمن الوفو الجهوو 

 انشدددددددددا  عيددددددددداوات طبيدددددددددا فددددددددد  ابدددددددددخ وتشددددددددد يمها مدددددددددن دبدددددددددل مستسدددددددددفى الرحمدددددددددا بدددددددددوعم مدددددددددن المركددددددددد 
 سجو ومورسا عمى احوث مواافات البنا .وحو  سكنيا وم 311البو  ف  بنا  

، اال  ن المجنة لمست وفير المتطمبات االساسية لالجئينو"كو اليام  عم  "نا رغم كل المساع  المب ولة لت
من  يارتها لممميم نقص االحتياجات والموارو االساسية، و"ن عم  منظمات اإلغاثة الوولية والعربية  ياوة 

 مااة فيما يتعمق باالحتياجات الاحية وال  ائية.وعمها لالجئين اليمنيين و 
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الصادرة عمى التقرير الدوري  التاسعةالمالحظات والتوصيات الختامية ألعمال الدورة  (6ممحق رقم )
 الياشمية. األردنيةالمممكة  المقدم من األول

 
 المالحظات والتوصيات الختامية

  األولعمى التقرير الدوري 
 الياشمية األردنيةالمممكة 

 تمييد:
 ا رونيددةلممممكددة  ا ولالعربيددة فدد  وورتهددا التاسددعة التقريددر الددووري  اإلنسدداننادشددت لجنددة حقددوق  .7

بمقددر جامعددة الددوول العربيددة فدد  القددايرة، واعتمددوت  6176فبراير/شددباط  78 – 73الهاشددمية مددالل الفتددرة 
 .المالحظات والتوايات المتامية التالية

حيددث كددان ا رون "ول بمددو عربدد   نالمجنددة حددرص ا رون عمددى التفاعددل اإليجدداب  مددر المجنددةتددثمن  .6
لمجنددة فدد  "بريل/نيسددان عددام  ا ول، و"ول وولددة تقددوم تقريريددا اإلنسددانيادداوق عمددى الميثدداق العربدد  لحقددوق 

 لمجنة.  ا ول، كما كان ا رون "ول وولة تقوم تقريريا الووري 6176
ترحدب المجندة بددالحوار التفداعم  الدد ى "جرتدا المجنددة مدر وفدو الوولددة الطدرف، برئاسددة سدعاوة السددفير  .3

الهاشددمية بجمهوريددة ماددر العربيددة والمنددووب الددوائم  ا رونيددةالددوكتور بشددر يددان  المادداونة سددفير المممكددة 
 جامعة الوول العربية. ىلو
الهاشدمية عمدى البنيدة التشدريعية  ا رونيةممكة ترحب المجنة باإلاالحات القانونية الت  "وممتها الم .4

وسدياوة القدانون، وعمدى ا مدص  اإلنسدانالوطنية والت  تعالج عوًوا من المشاغل الرئيسية المتامة بحقوق 
 ،6174لسددنة  67، دددانون القنددا  اإلواري ردددم 6174( لسددنة 69ردددم )دددانون اسددتقالل السددمطة القنددائية 
اوار المجمس القنائ  موونة   .6174لسنة  36. ودانون ا حواث ردم 6174السموك القنائ  لعام وا 

عدواو  اإلنسدانترحب المجنة باسدتحواث منادب المنسدق الحكدوم  لحقدوق  .5 التدابر لرئاسدة الدو را ، وا 
 .اإلنسان، وتشكيل فريق التنسيق الحكوم  لحقوق اإلنسانالمطة الوطنية الشاممة لحقوق 
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لت  تحممتها الوولة الطرف من  تفادم ا  مة السورية الت  "فندت تقور المجنة ا عبا  االدتااوية ا .6
سدددوري. والتددد  وندددعت "عبدددا  كبيدددرة عمدددى مرافدددق الوولدددة فددد  ظدددل  الجددد  لدددى لجدددو  مدددا ي يدددو عدددن المميدددون 

 امكانياتها وموارويا االدتااوية المحوووة.
جرائم العنف البون  تثمن المجنة التعويالت عمى دانون العقوبات الت  تنمنت تشويو العقوبة عمى  .7

 والجنس  كاالغتااب ويتك العرض واالمتطاف والتحرش الجنس .
العدامالت فدد  المندا ل  لددى  النسددا  ترحدب المجندة بدداإلجرا ات التد  اتمدد تها الحكومدة لتسددهيل  عداوة .8

 العمل. ا امية عنو ودوع مالفات مر "رباب نبموانه
 المالحظات والتوصيات:

تندمن جهدوو الوولدة فد  توالرووو التكميمية والمنادشات لم  ا ولالحظت المجنة "ن التقرير الووري  .9
لممممكدددة  ا ولمجددال متابعدددة تنفيدد  المالحظدددات والتوادديات المتاميدددة التددد  "اددورتها المجندددة عمددى التقريدددر 

 .6176الهاشمية ف  "بريل/نيسان  ا رونية
)المركدد  الددوطن   اإلنسددانرك المؤسسددة الوطنيددة لحقددوق الحظددت المجنددة "ن الوولددة الطددرف لددم تشدد .71

(، والمنظمددات غيددر الحكوميددة فدد  عمميددة  عدواو التقريددر. كمددا لددم يتنددمن التقريددر "و الددرووو اإلنسددانلحقدوق 
 التكميمية معمومات من مااور غير حكومية. 

ب ولدددة لنشدددر الحظدددت المجندددة ممدددو التقريدددر والدددرووو التكميميدددة والمنادشدددة مدددن اسدددتعراض الجهدددوو الم .77
الميثددداق العربددد   حكدددامنمدددا ج "و تطبيقدددات دندددائية ادددورت باالسدددتناو   يوتدددرويج الميثددداق، وعدددوم تقدددويم "

 ليا. "و باإلشارة  اإلنسانلحقوق 
 

 المساواة وعدم التمييز وتدابير التمييز اإليجابي
عدوم التمييد ،  ال تشيو المجنة من حيث المبو" باإلطار الوستوري والقانون  ال ى يتنمن المساواة و  .06

منمون الماوة الساوسة من الوستور ينارف لممسداواة بدين ا رونيدين "مدام القدانون،  "ن المجنة الحظت "ن
وال يتنددددمن المسدددداواة بددددين جميددددر ا شددددماص المانددددعين لمواليددددة القنددددائية لموولددددة مددددن ا رونيددددين وغيددددر 

 رجال والنسا .ا رونيين، كما "ن النص الوستوري ال ينمن عوم التميي  بين ال
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( مدددن 3المددداوة ) حكدددامال تمتثدددل   ،الحظدددت المجندددة "ن بعدددض القدددوانين، ومنهدددا ددددانون االنتمابدددات .01
بشأن المساواة وعوم التميي  ف  التمتر بالحقوق والحريات، وتأمين المساواة  اإلنسانالميثاق العرب  لحقوق 

 الفعمية.
المت وجدة  ا رونيدةم سدماحا  بندا  المدر"ة الحظت المجنة "ن دانون الجنسية ينطوي عمى تميي  لعو .08

 ، عمى دوم المساواة مر ا رون  المت وج من "جنبية.ا رونيةمن "جنب  من اكتساب الجنسية 
، والمدداص 9/77/6174ترحددب المجنددة بددالقرار الادداور مددن مجمددس و را  الوولددة الطددرف بتدداريخ  .05

ت وم ايددا فدد  مجددال التعمدديم والاددحة والعمددل بمددن  "بنددا  ا رونيددات المت وجددات مددن غيددر ا رونيددين تسددهيال
،  ال "ن المجندة الحظدت مدن مدالل التقدارير وجدوو السديارة واالستثمار والتممك والحاول عمدى رمادة ديداوة

 المت وجة من حممة الوثائق الفمسطينية من التمتر بتمك التسهيالت والم ايا. ا رونيةحرمان  بنا  المر"ة 
لمدولة الط رف، وتكك د  األولصدرتيا عقب مناقشة التقرير أ( والتي 1و 6ذكر المجنة بتوصياتيا أرقام )ت  

 عمى ضرورة: 
، والت  ي تنط  وي عم  ى تميي  ز أو إخ  الل بالمس  اواة اإلنس  انمراجع  ة التش  ريعات المتص  مة بحق  وق  - أ

القانوني حق التمتع بالحقوق ن النظام وعدم التمييز أمام القانون أو بين المواطنين. وبكن ُتضم  
والحري  ات المنص  وص عميي  ا ف  ي الميث  اق لك  ل ش  خص خاض  ع لواليتي  ا القض  ائية، دون تميي  ز 
بس  بب الع  رق أو الم  ون أو الج  نس أو المم  ة أو المعتق  د ال  ديني، أو ال  رأي أو الفك  ر، أو األص  ل 

 قيمة.الوطني أو االجتماعي، أو الثروة أو الميالد، أو اإلعاقة البدنية أو الع
المتزوج ة م ن أجنب ي  األردني ةالنظر في تعديل قانون الجنسية بحيث يتم السماح ألبن اء الم رأة  - ب

 .األردنيةاكتساب الجنسية 
المتزوج ة م ن حمم ة الوث ائق الفمس طينية م ن التس ييالت  األردني ةالنظر في تمكين أبناء المرأة  - ت

أجنبي في مجاالت التعميم والصحة والعمل المتزوجة من  األردنيةوالمزايا الممنوحة ألبناء المرأة 
 .والحصول عمى رخصة قيادة السيارة واالستثمار والتممك
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 الحق في الحياة
( مددن 6( فقددرة )7المدداوة ) حكددامالحظددت المجنددة "ن النظددام القددانون  فدد  الوولددة الطددرف ال يمتثددل   .76

الميثاق، فيما يتعمق بتأجيل تنفي  عقوبة اإلعوام عمى ا م المرنعة بعو انقنا  عامين عمى تاريخ الدوالوة 
 لمرنير. ىوت ميًبا لممامحة الفنم

المجنة الدولة الطرف بتضمين النظام القانوني نص ا يتعم ق بتكجي ل تنفي ذ عقوب ة اإلع دام  يتوص
 بعد انقضاء عامين عمى تاريخ الوالدة. عمى األم المرضعة

 
 الحماية من التعذيب

( مددددن دددددانون 618ترحددددب المجنددددة بتعددددويل الوولددددة الطددددرف لتعريددددف جريمددددة التعدددد يب فدددد  المدددداوة ) .77
وغيدددر  مدددن  منايندددة التعددد يبل ا مدددم المتحدددوة العقوبدددات، وبادددورة تتوافدددق مدددر التعريدددف الدددوارو فددد  اتفاديدددة

،  ال "ن المجنددة الحظددت بقمددق "ن  7984سددية "و الال نسددانية "و المهينددة نددروب المعاممددة "و العقوبددة القا
تعويل دانون العقوبات فد  جريمدة التعد يب ال  ال يعاددب المتهمدين بجدرائم التعد يب بعقوبدة الجنحدة، فندال 

 "ن المتهمين يستفيوون من دواعو التقاوم والعفو.
التعدد يب والتحقيددق والحكددم فيهددا  ىالحظددت المجنددة امتادداص نيابددات ومحدداكم مااددة بتمقدد  شددكاو  .78

بالوولددة الطددرف، ا مددر الدد ى يطيددل "مددو  جددرا ات التحقيددق ويحددرم النددحايا والمنددرورين مددن حددق المجددو  
 إلفالت من العقاب.المقنا  الطبيع  المستقل بما دو يكرس 

الحظددت المجندددة عددوم وجدددوو تنظدديم ددددانون  مددداص باإلنادداف وحدددق رو االعتبددار والتعدددويض لمدددن  .79
 ( من الميثاق.8بالممالفة لمماوة ) و لك لمتع يب بالوولة الطرف،يتعرض 

الحظددت المجنددة عددوم وجددوو نظددام وطندد  )يليددة وطنيددة مسددتقمة ومتمااددة( لراددو ومرادبددة جميددر  .61
 "ماكن االحتجا  وتحقيق شكاوى واوعا ات التع يب.

 
 األولص  درتيا عق  ب مناقش  ة التقري  ر أ( والت  ي 7و 2، 5ذكر المجن  ة الدول  ة الط  رف بتوص  ياتيا أرق  ام )ت   

لمدول ة الط  رف، وتح ث المجن  ة عم  ى ض رورة اتخ  اذ المزي د م  ن الت  دابير التش ريعية والقض  ائية والتنفيذي  ة 
 لمحماية من التعذيب، وبخاصة:
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( من الميثاق 4المادة ) حكامتوصي المجنة بكن يمتثل التنظيم القانوني في الدولة الطرف أل - أ
ورد االعتبار  ،قواعد قانونية خاصة باإلنصاف ذيب بالتقادم وسن  بعدم سقوط جريمة التع

عادة تكىيل ضحايا التعذيب عبر برامج طبية ونفسية وتخصيص الموارد  ،والتعويض وا 
 الالزمة لذلك.

أو المساىمة الجنائية فييا،  ،توصي المجنة بضرورة تشديد العقوبة عمى جرائم التعذيب - ب
 وبما يتناسب مع خطورة الجريمة.

وتوصي المجنة الدولة الطرف بإجراء التعديالت القانونية الالزمة بما يضمن منح المحاكم  - ت
النظامية العادية الوالية القضائية بالنظر في قضايا التعذيب، وبما يسمح بمقاضاة مرتكبي 

 دانتيم وتعويض الضحايا. ا  ىذه الجرائم و 
متخصصة لرصد ومراقبة جميع توصي المجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية مستقمة و  - ث

 أماكن االحتجاز ولضمان تحقيق شكاوي التعذيب وسوء المعاممة بشكل فوري ونزيو.
النيابة العامة واألطباء المختصين بفحص  أعضاءتوصي المجنة بزيادة تدريبات القضاة و  - ج

حاالت التعذيب وسوء المعاممة عمي تقنيات التقصي والتوثيق حول ادعاءات التعذيب 
دراج موضوع مناىضة التعذيب  باستخدام األدلة المادية والفنية، بما فييا الطب الشرعي، وا 

 ضمن مناىج كمية الشرطة الممكية والمعاىد األخرى ذات العالقة.
 

 مكافحة الرق واالتجار باألفراد
الحظت المجنة عوم كفاية التوابير والسياسات المتم ة لمكافحة كافدة ادور االتجدار بدا فراو،  بمدا  .67

 ماوًاداوتدوريب مدوظف   نفدا  القدانون عميدا  6119لسدنة  (9)فيها  نفدا  ددانون االتجدار بالبشدر رددم 
 القناة والنيابة العامة.

رف بمواص  مة جيودى  ا عم  ى مس  توى تقوي  ة دور المؤسس  ات الرقابي  ة توص  ى المجن  ة الدول  ة الط   - أ
لمكافح  ة ص  ور االتج  ار ب  األفراد، وال س  يما ظ  روف العم  ل القس  ري والعم  ل اإلض  افي القس  ري، 

 واالحتجاز غير القانوني لجوازات السفر.
توصى المجنة بتكثيف جيود الت دريب والتثقي ف لم وظفي إنف اذ الق انون، وعم ى وج و الخص وص  - ب

 .6119لسنة  (9)ضاة والنيابة العامة عمى إنفاذ قانون االتجار  بالبشر رقم الق
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 ستقالل القضاء وحق المجوء إليوإ
( لسددنة 7الحظددت المجنددة بقمددق اسددتمرار العمددل بقددانون محكمددة "مددن الوولددة المنشددأة بالقددانون ردددم ) .66

وتعويالتدددا، والددد ي يعطدددى رئددديس الدددو را  ادددالحية تشدددكيل محكمدددة "مدددن الوولدددة، وتدددرى المجندددة "ن  7959
مبو" استقالل القنا ، والنمانات القنائية الت  ال يجو  تعميقها حتى  بإنشا  ي   المحكمة ينتهكالقانون 

 ( من الميثاق.4) طبقًا لمماوة ف  ظل الظروف االستثنائية
ن تنظر الدول ة الط رف ف ي إلم اء العم ل بمحكم ة أم ن الدول ة والت ي ال تتمت ع تؤكد المجنة عمى ضرورة أ

 باالستقالل.
، 7965( لسددنة 38الحظددت المجنددة وجددوو محدداكم مااددة منشددأة بموجددب دددوانين ا مددن العددام ردددم ) .63

، و"ن عمل  6118( لسنة 34، ودانون دوات الورك ردم )7964( لسنة 64ودانون الممابرات العامة ردم )
لمحددداكم يندددتقص مدددن ندددمانات المحاكمدددة العاولدددة التددد  يجدددب "ن تجريهدددا محكمدددة ممتادددة ومسدددتقمة يددد   ا

 ( من الميثاق.73الماوة ) حكامون يهة، بالممالفة  
توصى المجنة بضرورة إلماء العمل بمحاكم الش رطة والمخ ابرات العام ة وال درك إال ف ي القض ايا التكديبي ة 

جيات، وأن تكون الوالي ة القض ائية ف ي ج رائم الج نح والمخالف ات واالنضباطية الخاصة بمنسوبي ىذه ال
 خاضعة لوالية القضاء الطبيعي واالعتيادي.

( 69الحظت المجنة "نا رغم بعض الجوانب اإليجابية الت  تنمنها دانون استقالل القنا  ردم ) .64
تيواع بقرار غير ا تتي   نها  مومات القان  "و  حالتا عمى االس"حكامتنمن ،  ال "نا 6174لسنة 

 ُتشكل انتقاًاا الستقالل القناة وحياويم. حكاممسبب، وتعتبر المجنة "ن تمك ا 
توصى المجنة الدولة الطرف بتعديل قانون استقالل القضاء لتعزيز استقالل القضاة وعدم إمكانية إنياء 

 اعيم.خدمة القضاة أو إحالتيم عمى االستيداع إال بقرار مسبب وبعد تحقيق وسماع دف
ن ا فراو و"احاب المامحة من الطعن عمى دانون القنا  اإلواري ال يمكّ الحظت المجنة "ن  .65

( من 73العقوو اإلوارية، ويو ا مر ال ي ينتقص من حق المجو  لمقنا  المناوص عميا ف  الماوة )
 الميثاق.

القرارات والعقود توصى المجنة الدولة الطرف بتمكين األفراد ومن لو مصمحة من حق الطعن عمى 
 اإلدارية.
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، تتوسر ف  مفهوم العمل 6174( لسنة 78الحظت المجنة "ن تعويالت دانون منر اإلرياب ردم ) .66
المتعمقة و  ،ا جويوة تشكل مروجا عمى القواعو العامة الواروة ف  دانون العقوبات"حكاماإلرياب ، وتتنمن 

( "يام 7مطات ا منية ف  احتجا  المتهمين لموة )بالمسايمة الجنائية والقاو الجنائ . وتمن  الحق لمس
 ( ساعة الواروة ف  دانون "اول المحاكمات الج ائية. 64بواًل من )

توصى المجنة الدولة الطرف بمراجعة قانون منع اإلرىاب لوضع تعريف منضبط لتعريف العمل اإلرىابي، 
العقوبات فيما يتعمق بالمساىمة الجنائية وضمان توافقو مع الدستور األردني والقواعد العامة في قانون 

 والقصد الجنائي، وأن تراعى إجراءات القبض واالحتجاز الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ال ى ينتهك الحق ف   7954( لسنة 7الحظت المجنة استمرار العمل بقانون منر الجرائم ردم ) .67

 ة والحق ف  المحاكمة العاولة، ويتعارض مر سياوة القانون.الحرية وا مان الشما ، وينتهك درينة البرا 
لمدولة  األولصدرتيا عقب مناقشة التقرير أ( والتي 8تذكر المجنة الدولة الطرف بتوصيتيا رقم )

 الطرف، وتوصي:
وأن يتم توفير  ،إلماء قانون منع الجرائم، وأن تكون سمطة توقيف أي شخص بعد توجيو اتيام - أ

الضمانات القانونية بما فييا التظمم من أي أوامر أو قرارات بالتوقيف أو تجديدىا أمام القضاء 
وبمعرفتو. وأن يتم اإلفراج عن جميع األشخاص الموقوفين بمقتضى قانون منع الجرائم أو 

 تقديميم فورا لمقضاء.
راحة عمى حق جميع من تم أن تضمن الدولة الطرف في التشريعات والممارسات النص ص - ب

 توقيفيم في االستعانة بمحام منذ توقيفيم، والخضوع لفحص طبي يقوم بو طبيب مستقل.
وغيره من المنظمات غير الحكومية المعنية  اإلنسانضرورة تمكين المركز الوطني لحقوق  - ت

لدائرة  من زيارة كافة مراكز االحتجاز والتكىيل بما في ذلك السجون التابعة اإلنسانبحقوق 
المخابرات العامة واألمن العام والمخدرات، وأن تناقش نتائج ىذه الزيارات مع الحكومة والجيات 

 المعنية.
الحظت المجنة "ن النظام القانون  )دانون التنفي ( ف  الوولة الطرف، يجي  حبس الموين المعسر،  .68

 ( من الميثاق.78الماوة ) حكامو لك بالممالفة  
ولة الطرف بتع ديل الق وانين، لك ى تض من ع دم ح بس الم دين ال ذى يثب ت إعس اره ع ن توصى المجنة الد

 ( من الميثاق.04المادة ) حكامالوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي وفقًا أل
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الحظت المجنة غياب القواعو القانونية المااة بالحق ف  التعويض عن التوديف "و االعتقال  .69
المواو  حكام، امتثااًل  ف  الوولة الطرف ثبت برا تا بموجب حكم بات التعسف  "و غير القانون ، وكل من

 ( من الميثاق.79و 74)
لمدول ة  األول( والتي اصدرتيا عق ب مناقش ة التقري ر 2تعيد المجنة التككيد عمى توصيتيا الختامية رقم )

التعس في أو الطرف، بضرورة سن قواعد قانونية خاصة بتع ويض األش خاص ع ن التوقي ف أو االعتق ال 
 غير القانوني، وكل من ثبت براءتو بموجب حكم بات.

المجنة "ن التنظيم القانون  ف  الوولة الطرف لإلعانة العولية ال ينمن بشكل كاف  الحظت .31
وفعال ل ير القاورين ماليًا الوفاع عن حقودهم، ونعف الممااات المالية لممساعوة القانونية، بالممالفة 

 ( من الميثاق.7)( الفقرة 73لمماوة )
اإلعان ة العدلي ة  ض مان ت وفيرتوصي المجنة الدولة الطرف بتوفير األطر المؤسس ية والقانوني ة الالزم ة ل

 لمير القادرين مالًيا لمدفاع عن حقوقيم.
 

 الحريات المدنية السياسية
ت "و الحظددت المجنددة "ن تقسدديم الددووائر االنتمابيددة فدد  النظددام االنتمدداب  ال ينددمن عوالددة التاددوي .37

 تساوى القوة التاويتية لمنامبين مر التمثيل النسب .
توصي المجنة الدولة الطرف بإعادة النظر ف ي النظ ام االنتخ ابي وتقس يم ال دوائر االنتخابي ة بم ا يض من 

 التمثيل العادل ألصوات الناخبين.
والتجمدر السدمم ، الحظت المجنة من مالل التقارير "ن يناك ديوًوا مفرونة عمى حرية االجتماع  .36

 ( من الميثاق.6( فقرة )74بالممالفة لإلطار الوستوري والقانون  ف  البالو، وبما يتعارض مر الماوة )
توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بض  رورة انتي  اج سياس  ة معمن  ة ف  ي ت  وفير الحماي  ة لالجتماع  ات  - أ

ص دار تعميم ات بي ذا  والتجمعات والتظاىرات السممية بما يتفق مع الدستور والقانون األردني، وا 
 الخصوص عمى نحو عمني ُيعزز من جدية ىذه السياسة.

توصي المجنة الدولة الطرف بفتح تحقيقات مستقمة وشفافة في مزاعم ف ض التجمع ات الس ممية  - ب
بالقوة المفرطة، وبما يفضي إلى محاسبة األشخاص الذين يثبت تورطيم في اعت داءات جس دية 

 تمك التجمعات.  فض خالل يةاإلنسانأو حاطة بالكرامة 
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الحظدددددت المجندددددة "ن بعدددددض القدددددرارات اإلواريدددددة الاددددداورة بإبعددددداو ا شدددددماص ا جاندددددب ال تمكدددددن  .33
ا شددماص المسددتبعوين مددن عددرض تظممدداتهم عمددى جهددة ممتاددة دانونددا. ماواددا دددرارات  بعدداو ا جانددب 

 ن الميثاق.( م6( الفقرة )66المت وجين من مواطنات "رونيات، بالممالفة لمنمون الماوة )
توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بع  دم إبع  اد أي ش  خص ال يحم  ل جنس  يتيا ومتواج  د بص  ورة ش  رعية عم  ى 

 ( من الميثاق.62أراضييا إال بعد تمكينو من عرض تظممو أمام القضاء إعمااًل لمضمون المادة )
الحظدددت المجندددة ندددعف الندددمانات القانونيدددة التددد  تمندددر  سدددقاط الجنسدددية عدددن "ي شدددمص بشدددكل  .34

 ( من الميثاق.69الماوة ) حكامتعسف  "و غير دانون   عمااًل  
توصي المجنة الدولة الطرف بإجراء تعديالت عمى ق انون الجنس ية وال نص ص راحة عم ى إمكاني ة الطع ن 

 . األردنيةالقضائي عمى القرار الصادر من مجمس الوزراء بفقدان الجنسية 
لقددانون والممارسددة عمددى الحددق فدد  الحاددول عمددى الحظددت المجنددة اسددتمرار القيددوو المفرونددة فدد  ا .35

المعمومدددات، وتوسدددر ددددانون الحدددق فددد  الحادددول عمدددى المعمومدددات وددددانون حمايدددة وثدددائق "سدددرار الوولدددة فددد  
 االستثنا ات من ي ا الحق.

( والت  ي أص  درتيا عق  ب مناقش  ة التقري  ر 01ت  ذكر المجن  ة الدول  ة الط  رف بض  رورة تنفي  ذ توص  يتيا رق  م )
رف، بش  كن تع  ديل ق  انون الح  ق ف  ي الحص  ول عم  ى المعموم  ات ليض  من س  يولة ويس  ر لمدول  ة الط   األول

اإلج  راءات الخاص  ة بالحص  ول عم  ى المعموم  ة، وك  ذلك الم  اء الق  انون المؤق  ت الخ  اص بحماي  ة أس  رار 
 ووثائق الدولة.

، تفدددرض 6116، ومنددر اإلريددداب لعددام 6177الحظددت المجنددة "ن ددددوانين "نظمددة المعمومدددات لعددام  .36
حريددة الددر"ي والتعبيددر وحريددة الاددحافة، والحددق فدد  اسددتقا  ا نبددا  وا فكددار وتمقيهددا ونقمهددا  لددى ديددووا عمددى 

 ( من الميثاق.36المرين، وترسخ الردابة ال اتية، بالممالفة لمنمون الماوة )
توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بتنفي  ذ تعي  داتيا والنظ  ر ف  ي تش  ريعاتيا وممارس  اتيا بم  ا يض  من حماي  ة 

بس بب عممي م الص حفي، وك ذلك مراجع ة التش ريعات  زائي ةووس ائل اإلع الم م ن العقوب ات الجالصحفيين 
 متيا مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.ءالتي تنظم عمل وسائل اإلعالم أو تفرض قيودًا عمييا وموا
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 ة األسرة وبخاصة النساء واألطفالحماي
الحظدددت المجندددة مدددن مدددالل التقريدددر والمنادشدددات "ن اإلطدددار القدددانون الحدددال  لمحمايدددة مدددن العندددف  .37

 ا سري غير فاعل وال يوفر الوعم الكاف  لمن يتعرنون لمعنف ف   طار ا سرة. 
( مدن ددانون العندف 77الحظت المجنة عوم فعالية التوبير االحترا ي المناوص عميا فد  المداوة ) .38

 ىلمعنددف، والمدداص بمنددر المشددتك نفدد  حمايددة "فددراو ا سددرة الدد ين يتعرنددو  6118سددنة ( ل6ا سددري ردددم )
 ( ساعة.48عميا من ومول البيت ا سري لموة ال ت يو عمى )

عمى الرغم من الجهوو التد  استعرندها وفدو الوولدة الطدرف فد  تدوفير نظدام "نويدة الرعايدة النهاريدة  .39
 دانون  وطن  لحماية ورعاية كبار السن. طار  لكبار السن،  ال "ن المجنة الحظت غياب 

لددم يقددوم تقريددر الوولددة الطددرف "و الددرووو التكميميددة "و الحددوار التفدداعم  "ي معمومددات وانددحة عددن  .41
( 4الفقرة ) حكامالتوابير الت  اتم ت لنمان الحق ف  ممارسة الريانة البونية وبمااة لمشباب  عمااًل  

 ( من الميثاق.33من الماوة )
المجنة بتنفيذ تعيداتيا، بتعديل قانون العنف األسري بم ا يض من تالف ي المش كالت الت ي توصي  - أ

 ظيرت عند تنفيذ القانون الحالي.
توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة اس تحداث ق انون يض من ت وفير الحماي ة والرعاي ة الالزم ة  - ب

 لكبار السن.
بمعمومات احصائية حديثة  -وقت في أقرب  -تحث المجنة الدولة الطرف عمى ضرورة تزويدىا  - ت

عن التدابير التي اتخذتيا لضمان الح ق ف ي ممارس ة الرياض ة البدني ة وبخاص ة لمش باب، وبم ا 
في ذلك معمومات عن المبالغ التي خصصتيا الدولة ليذا المرض، وعدد األندية أو المراكز التي 

 يمكن أن تمارس فييا الرياضة مجانًا وتوزيعيا الجمرافي.
 

 في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقاباتالحق 
ال يشددمل بحمايتددا العدداممين فدد  ا نشددطة  7996( لسددنة 8الحظددت المجنددة "ن دددانون العمددل ردددم ) .47

 ال راعية، ونعف الحماية القانونية لمعمال الوافوين.
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الط  رف بتع  ديل ق  انون العم  ل لض  مان أن تخض  ع عالق  ات العم  ل ف  ي األنش  طة  ةتوص  ى المجن  ة الدول  
زراعية لقانون العمل وحمايتو، وضمان رقابة الدولة، وضرورة توفير الحماية القانونية الالزمة لمعم ال ال

 الوافدين وتفعيل الرقابة عمى مكاتب االستقدام.
بدين الرجدال والنسدا  فد   ددو ميد  ،6173( لسدنة 86نظام المومة المونية رددم )"ن  الحظت المجنة .46
من النسا ، وك لك التمييد  فد  سدن التقاعدو  اتلموظفوحجبها عن االرجال العالوة العائمية لمموظفين  ةمنح

 بين المر"ة والرجل.
/أ( م  ن نظ  ام الخدم  ة المدني  ة بم  ا 076( و )65توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بض  رورة تع  ديل الم  واد )

 يضمن عدم التمييز والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.
ماواددًا فدد  "وسدداط الشددباب، وتوانددر نسددبة مشدداركة  الحظددت المجنددة ارتفدداع مسددتويات البطالددة، .43

( مددن 34المناددوص عميهددا فدد  المدداوة ) حكددامالمددر"ة ومسددايمتها فدد  سددوق العمددل، بمددا يشددكل امددالاًل با 
 الميثاق.

توصي المجن ة الدول ة الط رف بالعم ل عم ى اتخ اذ كاف ة الت دابير وت وفير الم وارد الالزم ة لتمك ين الش باب 
 والنساء من فرص العمل.

الحظددددت المجنددددة عددددوم ت طيددددة نظددددام النددددمان االجتمدددداع  لكددددل المددددواطنين، و"ن دددددانون النددددمان  .44
 ال ي طى كل المواطنين ال ين يعممون ف  الوولة الطرف. 6174( لسنة 7االجتماع  ردم )

توصي المجنة الدولة الطرف بتوسيع وتفعيل تطبي ق ق انون الض مان االجتم اعي ليش مل جمي ع الع اممين 
 يم العاممين في القطاع غير المنظم.بكجر بمن في

الحظت المجنة عوم تمكين العمال مدن تأسديس منظمدات نقابيدة لمعمدال وفقدا لتادنيف المهدن الد ى  .45
ال يجي   نشا  نقابات جويوة لمعاممين ف  المهندة الواحدوة، "و المهدن المتماثمدة "و المرتبطدة ببعندها، وعدوم 

 من المنظمات النقابية المستقمة.االعتراف الرسم  باالتحاو ال ى شكمتا عوو 
 الحظت المجنة عوم فاعمية ا طر المؤسسية لممفاونة الجماعية بين العمال و"احاب العمل. .46

( والتي أصدرتيا عقب مناقشة 01تذكر المجنة الدولة الطرف بضرورة تنفيذ توصيتيا رقم ) - أ
لمدولة الطرف، بشكن اإلسراع في إصدار تشريعات عمالية يراعي فييا معايير  األولالتقرير 
 وبما يضمن استقاللية النقابات. اإلنسانحقوق 



 -55- 

توصى المجنة الدولة الطرف بضمان حق العمال في المفاوضة الجماعية حول شروط وظروف  - ب
 العمل، وضمان حقيم في ممارسة اإلضراب.

 مارسات المااة بحرية تكوين وحرية عمل الجمعيات.الحظت المجنة وجوو ديوو ف  الم .47
( والتي اصدرتيا عقب مناقشة التقرير 08تذكر المجنة الدولة الطرف بضرورة تنفيذ توصيتيا رقم )

لمدولة الطرف، والخاصة بضرورة إضافة تعديالت عمى قانون الجمعيات الخيرية تستيدف  األول
 القضاء عمى العوائق التي تقف حائاًل دون ممارسة الحق في تكوين الجمعيات بككبر قدر من المرونة.

 
 الحق في التنمية والموارد:

ماوًاا ف  المناطق الريفية ارتفاع معوالت الفقر، و  عويو من التقاريرالحظت المجنة من مالل  .48
 وغير الحنرية.

الحظت المجنة "ن نظام  وارة النفايات الامبة الحال  ف  الوولة الطرف، دميل الكفا ة ومكمف  .49
( من 38ومنر بالبيئة، بما يؤثر عمى التمتر بالحق ف  بيئة سميمة، والمناوص عميا ف  الماوة )

 الميثاق. 
اس  ات تت  يح التوزي  ع الع  ادل لمم  وارد المت  وافرة، وكفال  ة توص  ى المجن  ة الدول  ة الط  رف بتبن  ي سي - أ

وص  ول الفئ  ات األض  عف لي  ذه الم  وارد، وض  مان أكب  ر تك  افؤ ممك  ن ف  ي توزي  ع الم  وارد عم  ى 
 المستوى الوطني.

توصى المجنة الدولة الطرف باعتماد مؤشرات واحصاءات معمقة عن الفقر والفقراء، والنظر في  - ب
 المحابي لمفقراء، واعتماد برامج االستيداف الجمرافي لمفقر.تبنى سياسات النمو االقتصادي 

ترح  ب المجن  ة باعتم  اد مجم  س ال  وزراء ف  ي الدول  ة الط  رف الس  تراتيجية إدارة النفاي  ات الص  مبة  - ت
(، وتوصي المجنة الدولة الطرف بكىمية تنفيذ التزاميا باالنتق ال م ن 6118 – 6105لألعوام )
ي، إلى نظام إدارة لمنفايات متكامل يتف ق والمع ايير الدولي ة ف ي النفايات الصمبة الحال ةنظام إدار 

 ىذا المجال.
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 الحق في الصحة
ية ال تقوم ا ولالحظت المجنة من مالل الرووو التكميمية لموولة الطرف "ن مومات الرعاية الاحية  .51

 ( من الميثاق. 39( من الماوة )6بالمجان، بالممالفة لنص الفقرة )
"ن نسبة كبيرة من السكان ال تتمتر بمومات التاريف الاح ، ويو ما يعو  مالاًل الحظت المجنة  .57

 ( من الميثاق.39الماوة ) أحكامب
 الحظت المجنة دمة المعمومات المتعمقة بنسبة السكان ال ين يتمتعون بالتأمين الاح .  .56

رىا عمى مس توى ية ونشاألولتوصى المجنة الدولة الطرف بزيادة وتطوير مراكز الرعاية الصحية  - أ
الجي   ات ف   ي الدول   ة، عم   ى أن تق   دم خ   دماتيا بالمج   ان بص   رف النظ   ر ع   ن الموق   ع الجمراف   ي 

 لمسكان.
توص  ى المجن  ة الدول  ة الط  رف ب  النظر ف  ي إنش  اء نظ  ام متكام  ل لمت  كمين الص  حي عم  ى أس  اس  - ب

 تضامني،  بما يضمن توافر الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.
ف بضرورة تنفيذ التزاميا بشكن زيادة نسبة المنازل المخدومة بش بكة توصى المجنة الدولة الطر  - ت

 الصرف الصحي.
 

 عاقات النفسية والجسدية:الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإل
الحظدددت المجنددددة تددددون  نسدددبة مشدددداركة ا شددددماص  وي اإلعاددددة فدددد  سددددوق العمدددل، وتددددون  "جددددور  .53

 العاممين منهم ف  القطاع الماص بالوولة الطرف. 
عادة تكىيميم. - أ  توصى المجنة بتبني خطة وطنية إلدماج األشخاص ذوى اإلعاقة وا 
 توصى المجنة بتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل. - ب

 
 ق في التعميم:الح
الحظت المجندة مدن مدالل التقدارير "ن جهدوو الوولدة الطدرف غيدر كافيدة فد  تدوفير مدوارس مناسدبة  .54

 ف  المناطق النائية من حيث معالجة مشكمة االكتظاظ ودمة عوو المورسين.
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حادائية حويثدة عدن  لم يقوم تقرير الوولدة الطدرف "و الدرووو التكميميدة "و المنادشدات "ي معمومدات  .55
ا نة العمومية الممااة لمتعميم ا ساس  والتعميم الجامع  والبحث العمم  ونسدبتها مدن اإلنفداق العدام المو 

 لمفترة الت  ي طيها التقرير.
توصى المجنة الدولة الطرف بتوفير مدارس التعم يم االبت دائي واألساس ي خصوص ا ف ي المن اطق  - أ

لمدرس  ين ف  ي بع  ض التخصص  ات ي  ف االكتظ  اظ وقم  ة ع  دد افالنائي  ة، ووض  ع ب  رامج زمني  ة لتخ
 وبعض المناطق.

توص   ى المجن   ة الدول   ة الط   رف بنش   ر معموم   ات احص   ائية مفص   مة ع   ن الموازن   ة العمومي   ة  - ب
المخصصة لمتعميم األساسي والتعميم الجامعي والبحث العممي ونسبتيا م ن اإلنف اق الع ام بش كل 

 دوري.
 

 النشر والمتابعة:
وندددص التقريدددر الدددووري  اإلنسدددانتواددد  المجندددة الوولدددة الطدددرف "ن تنشدددر الميثددداق العربددد  لحقدددوق  .56

، ويدد   المالحظددات والتوادديات المتاميددة عمدد  نطدداق واسددر فدد  "وسدداط السددمطة القنددائية والتشددريعية ا ول
ة اسددتعواويا واإلواريدة والمنظمددات غيددر الحكوميددة العاممدة فدد  الوولددة، وكدد لك لعامدة الجمهددور، وتبددوي المجندد

 لمساعوة الوولة عمى الوفا  بالت اماتها عبر "ي شكل لمتعاون الفن .
ًا لمودوف عمدى ووريستقوم المجنة بمتابعة تنفي  المالحظات والتوايات المتامية مر الوولة الطرف  .57

 نجا  . ما تم 
ومحوثة عن المجنة من الوولة الطرف "ن تقوم ف  تقريريا الووري المقبل، معمومات محووة  وا ت .58

 تنفي  جمير توايات المجنة وعن الميثاق ككل.
المجندددة مدددن الوولدددة الطدددرف ان تعقدددو عندددو  عدددواو تقريريدددا الدددووري المقبدددل مشددداورات واسدددعة  تواددد  .59

 العاممة ف  الوولة. وممتمف الجهات والمنظمات غير الحكومية اإلنسانالنطاق مر المرك  الوطن  لحقوق 
**** 
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 التاسعة( الدورة 0ممحق رقم )
 العربية اإلنسانلجنة حقوق  أعضاء

 /رئيس المجنة( ياوي بن عم  اليام  الوكتور( 

  نائب الرئيس( الوكتور/ عبوالمجيو  عالن( 

 عنو المجنة(( محمو جمعة ف ير/ المستشار 

 (ومقرر التقرير )عنو المجنة محمو مالو الناح / المستشار 

  عنو المجنة(  ة/ "منة المهيريا ستا( 

  عنو المجنة( / جابر المريا ستا( 

  ولم يتمكن من الحنور كاًل من:

  عنو المجنة( / ع الوين ا ابح ا ستا( 
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 التاسعة( الدورة 6ممحق رقم )
 الياشمية: األردنيةالمممكة وفد  

 بشر يان  السفير /
   المااونة

ومنووبها  بجمهورية مار العربية الهاشمية ا رونيةالمممكة سفير 
 الوائم لوى جامعة الوول العربية )رئيس الوفو(

  /برئاسة الو را  اإلنسانالمنسق الحكوم  لحقوق  باسل الطراونةالسيو 

  /مساعو ا مين العام لشؤون التنمية والرعاية بو راة التنمية اإلجتماعية عبواهلل السميراتالسيو 

 بو ارة المارجية وشؤون الم تربيناإلنسانوا من  اإلنسان وارة حقوق  بيور التل /الممحق   

 بو ارة العول اإلنسانموير مويرية حقوق  محمو النسور/ الوكتور 

  /مويرية الشؤون القانونية بو ارة العمل عبوالجواو النتشةالسيو 

 موير ا من العام -اإلنسانمكتب الشفافية وحقوق  المقوم/ عامر الهبايبة 
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ألعمال الدورة العاشرة الصادرة عمى التقرير الوطني  المالحظات والتوصيات الختامية (1رقم )ممحق 
 المممكة العربية السعودية. المقدم من األول

 المالحظات والتوصيات الختامية
 األولعمى التقرير 

 لعربية السعوديةالممممكة  
 تمييد:

المقوم من المممكة العربية السدعووية بمقتندى المداوة  ا ولالعربية التقرير  اإلنساننادشت لجنة حقوق  .7
مايو/ييدار  68ف  وورتها العاشرة، الت  انعقوت مالل الفتدرة  اإلنسانالعرب  لحقوق ( من الميثاق 48)
بمقدر جامعدة الدوول العربيدة فد  القدايرة، واعتمدوت المالحظدات والتواديات  6176يونيو/ح يران  6 –

 التالية.
مددن المممكددة العربيددة السددعووية وبددالحوار التفدداعم  البنددا  الدد ي تميدد   ا ولالتقريددر  ترحددب المجنددة بتسددمم .6

 وولددة الطددرف برئاسددة معددال  الددوكتوربقددور عددال  مددن المهنيددة والجويددة، والدد ي اجرتددا المجنددة مددر وفددو ال
 .اإلنسانرئيس ييئة حقوق  –بنور بن محمو العيبان 

فدد  المجنددة لهددا السددعووية مدالل  يددارة المممكددة العربيددة حكومددة  مجنددة بالفراددة التدد  "تاحتهددا لهداترحدب ال .3
لطدرف ، والت  مكنت المجنة من االطالع عمدى جهدوو الوولدة ا6176 ي ار/مارس 37 – 31الفترة من 
، وسايمت ف  تسميط النو  عمى جوانب تتال بشواغمها ف  اإلنسانحقوق  تع ي  وحماية لف  مجا
 الميثاق. "حكامتدطبيق 

 اا الوولدة الطدرف والتد  تعدالج عدووً ادورته"والمدوائ  والتعميمدات التد  ( نظمدةا القوانين )نة بدترحب المج .4
رعايدددة المعدددودين الاددداور  (نظدددامددددانون )، وبماادددة اإلنسدددانمدددن الشدددواغل الرئيسدددية المتادددمة بحقدددوق 

اإلتجددار با شددماص الادداور جددرائم مكافحددة دددانون )نظددام( ، و 6111( لعددام 37بالمرسددوم الممكدد  )م/
والتد  اعتمدويا م المومدة المن ليدة ومدن فد  حكمهدالعداممين فد  ، والئحدة 6119( لعدام 41بالمرسوم )م/

الحماية من اإلي ا  والئحتا التنفي ية الااور بالمرسوم ( نظامدانون )، و 6173مجمس الو را  ف  عام 
( لعام 74لطفل الااور بالمرسوم الممك  )م/حماية ا (نظامدانون )، و 6173( لعام 56الممك  ردم )م/

6174. 
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ترحدددب المجندددة بدددا طر والمؤسسدددات الحكوميدددة التددد  اسدددتحوثتها الوولدددة الطدددرف لتع يددد  وحمايدددة حقدددوق  .5
، والمجنة الوطنيدة الوائمدة لمكافحدة اإلتجدار با شدماص، وييئدة اإلنسان، وبمااة ييئة حقوق اإلنسان

 هيئة الوطنية لمكافحة الفساو، والمجنة الوطنية لمطفولة.الو توليو الوظائف ومكافحة البطالة، 
امددر"ة فدد   31% مددن مقاعددو مجمددس الشددورى كحددو "ونددى، وتعيددين 61ترحددب المجنددة بتمادديص نسددبة  .6

( الاددداور فددد  العددددام 44مجمدددس الشدددورى، ومنحهدددا العندددوية الكاممدددة بموجددددب ا مدددر الممكددد  رددددم )"/
( امدددر"ة 67، وفدددو  )6175لس البمويدددة مدددالل العدددام ، وبدددإجرا  الوولدددة الطدددرف النتمابدددات المجدددا6173

 مالل تمك االنتمابات.
 لددوعم السددعووية العربيددة المممكددة دددومتها التددى الرسددمية اإلنمائيددة والمسدداعوات بالمسددايمات المجنددةتشدديو  .7

 تحتدددل المممكدددة جعدددل مدددا ويدددو ، اإلنسدددانو  اإلنمدددائ  المجدددال فددد  الووليدددة والمنظمدددات والدددوول الشدددعوب
 والمركد  العدالم، مسدتوى عمى اإلجمالية الرسمية اإلنمائية لممساعوات مان  كأكبر عالميا الرابر المرك 
 لمتنميددة، السددعووي الاددنووق مددالل مددن يةاإلنسددان لممسدداعوات مددان  كددأكبر العددالم مسددتوى عمددى السددابر
 اإلدميميددة التنميددة ومؤسسددات اددناويق مددن وغيريددا يةاإلنسددان وا عمددال لإلغاثددة سددممان الممددك ومركدد 
 .والوولية

بددا مم المتحدددوة  اإلنسدددانتشدديو المجنددة بالتفاعدددل اإليجدداب  لموولددة الطدددرف مددر ييئدددات معايددوات حقددوق  .8
ولجنددة القنددا   لجنددة مناينددة التعدد يب،  ليهددا، ومددؤمرًا، تقاريريددا المقومددة  لددى كددل مددن التقدداريروتقددويم 

 بحقوق ا شماص  وي اإلعادة.عمى التميي  العناري، ولجنة حقوق الطفل، والمجنة المعنية 
، وتددوعو ويلياتددا ألمددم المتحددوةالتددابر ل اإلنسددانمجمددس حقددوق مددر الوولددة الطددرف  بتفاعددلتشدديو المجنددة  .9

الوولدددة الطدددرف لمشدددروع فددد  تنفيددد  التواددديات التددد  دبمتهدددا مدددالل االسدددتعراض الدددووري الشدددامل لمجمدددس 
 .ف  وورتا المامسة والعشرون اإلنسانحقوق 

 .اإلنسانتشيو المجنة بمااودة الوولة الطرف عمى النظام ا ساس  لممحكمة العربية لحقوق  .71
تدثمن المجنددة جهدوو الوولددة الطدرف فدد  تع يد  ددديم الحدوار والتسددام  ودبدول المددر مدن مددالل مركدد   .77

الممدددك عبدددوالع ي  لمحدددوار الدددوطن ، ومركددد  الممدددك عبدددواهلل بدددن عبدددوالع ي  لمحدددوار بدددين "تبددداع ا ويدددان 
 .ف  فيينا والثقافات

ترحددب المجنددة بددالنهج اإلاددالح  والسياسددة العقابيددة المتبعددة فدد  الوولددة الطددرف فدد  مجددال حقددوق  .76
 ية واالجتماعية الت  تقومها لممودوفين والمفرج عنهم و ويهم.اإلنسانالسجنا ، وبمااة المومات 
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، وبماادددة جهدددوو محدددو تدددثمن المجندددة التقدددوم المحدددر  فددد  الوولدددة الطدددرف لكفالدددة الحدددق فددد  التعمددديم .73
ا مية، و ياوة عوو الطالب ف  مراحل التعميم الممتمفة، وبالنسب المتقومة المحققة ف  معوالت  لحداق 

 الفتيات بالتعميم.
ددددانون تشددديو المجندددة بجهدددوو الرعايدددة والحمايدددة االجتماعيدددة المب ولدددة مدددن الوولدددة الطدددرف، وبماادددة  .74

، م  ادحاب معاشدات البطالدة والتقاعدو والعجد  عدن العمدلالتأمينات االجتماعية، والدوعم المقدو (نظام)
اوار  نشا  مرك  لتمق  بالغات العنف. (نظامدانون )وا   الحماية من اإلي ا  وا 

ترحب المجنة بجهوو الوولة لكفالدة الحدق فد  الادحة، وبماادة مسدتوي  نفداق الوولدة عمدى القطداع  .75
معوالت ومفض ية بجمير المناطق، ا ولة الاح ، ومطة الوولة ف   ياوة عوو مراك  الرعاية الاحي

الوفاة لألطفال وون المامسة، و ياوة نسبة الت طية بالتطعيمات لألمراض المسدتهوفة بالتحادين، ورفدر 
، ومفض معول وفيات ا مهات، والبرامج المكثفة ين احيينيالت  تتم تحت  شراف مهن نسبة الوالوات

 التوليو المن ف  ممتمف مناطق المممكة.الت  استهوفت توريب القابالت عمى 
لمجنة بإنشا  الوولة الطرف لمجنة الوائمة إلعدواو تقدارير المممكدة الماادة باتفاديدات حقدوق ترحب ا .76

يناير/كددانون  78( والادداور فدد  73184التدد  "اددبحت طرفددًا فيهددا، بموجددب ا مددر السددام  ) اإلنسددان
 المجنددة لتاددب  يليددةيد    تطددوير عمددلمكانيدة  حددث عو المجنددة الوولدة الطددرف  لددى ب، وتددو6175الثدان  

 دميمية. الوولية واإل اإلنسانيليات حقوق  متابعة تنفي  التوايات الت  تاور عنل
 

 المالحظات والتوصيات:
تقددور المجنددة الجهددوو المب ولددة فدد   عددواو التقريددر ومددا تنددمنا مددن ايجابيددات ومراعدداة لممطددوط االسترشدداوية 

 نها تالحظ ما يمى:"ت  ونعتها إلعواو التقارير،  ال والمباوئ التوجيهية ال
مددن اسددتعراض الجهددوو المب ولددة والحددوار التفدداعم   ريددر والددرووو التكميميددةالحظددت المجنددة ممددو التق .77

الميثاق العرب   حكاملنشر وترويج الميثاق، وعوم تقويم "ي نما ج "و تطبيقات دنائية اورت باالستناو  
 رة اليا."و باإلشا اإلنسانلحقوق 

 الوولددة "ن التفدداعم ، والحددوار المسددبقة التسدداؤالت دائمددة عمددى اإلجابددات مددالل مددن المجنددة الحظددت .78
 بحقددوق التمتددر بمؤشددرات المااددة والبيانددات االحاددا ات بعددض بتددوفير يتعمددق فيمددا تحددوًيا تواجددا الطددرف
 .اإلنسان
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 الحظت المجنة "ن التقرير لم يتنمن معمومات من مااور غير حكومية. .79
عمددى الددرغم ممددا ورو فدد  النظددام ا ساسدد  لمحكددم فدد  الوولددة الطددرف مددن حقددوق وحريددات "ساسددية  .61

لممواطنين وغيريم،  ال "ن المجنة تالحظ بأن النظام القانون  ف  الوولدة الطدرف لدم يتندمن تفاديال شدامال 
 .اإلنسانله   الحقوق والحريات، وبمااة النمانات القانونية والقنائية لحماية حقوق 

المجنة الدولة الطرف بإعتماد مقاربة تعتمد عمى استخدام المؤشرات الكمية والنوعية  توصي - أ
نفاذ حقوق  والمجنة من تقييم التقدم المحرز في تنفيذ  ة، من أجل تمكين الدولاإلنسانلقياس وا 

بدأتيا إلعداد قواعد  لة الطرف عمى استكمال الجيود التيالميثاق، وتشجع المجنة الدو  أحكام
 لمعمومات المتضمنة بيانات إحصائية. ا

توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تحديث النظام القانوني في الدولة الطرف ليتضمن  - ب
 تفصيال لمحقوق والحريات األساسية. 

والنظر في إنشاء  اإلنسانتوصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز اآلليات الوطنية لحماية حقوق  - ت
 .0991مؤسسة وطنية مستقمة عمى أساس مبادئ باريس 

 
 المساواة وعدم التمييز:الحق في 

 هداالوولدة الطدرف لتع يد  المسداواة بدين الجنسدين بمدا يعكدس ع م اتمد تها تثمن المجنة التوابير الت  .67
عمددى توسددير داعددوة المشددداركة الوطنيددة لممددر"ة عمدددى جميددر المسددتويات،  ال "ن المجندددة الحظددت تددون  نسدددبة 

 مشاركة النسا  ف  سوق العمل والوظائف العامة والعميا.
 حكددامعمدداال  التمييدد  اإليجدداب  لاددال  المددر"ة   لتع يدد  الراميددة تددوابيركفايددة الالحظددت المجنددة عددوم  .66

 من الميثاق.( 3( الفقرة )3الماوة )
حقودها ا ساسدية عمدى نظام القوامة يؤثر عمى ممارسة المر"ة لبعض ممارسات الحظت المجنة "ن  .63

  دوم المساواة مر الرجل.
 المساوة لتكمين التشريعي المستوى عمى الالزمة التدابير باتخاذ الطرف الدولة المجنة يتوص - أ

 الحماية يكفل وبما الميثاق، في عمييا المنصوص والحريات الحقوق بكافة التمتع في الفعمية
 .الجنس بسبب التمييز سيما وال التمييز أشكال جميع من
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 في والرجال النساء بين الفعمية والمساواة الفرص تكافؤ بتكمين الطرف الدولة المجنة توصي - ب
 .الميثاق في الواردة الحقوق بجميع التمتع

 
 االستثنائية: الطوارئحاالت 

 يجددو  ال التددى والحريددات لمحقددوق المددنظم القددانون  اإلطددار عددن المعمومددات نقددص المجنددة الحظددت .64
 .الميثاق من( 4) الماوة حكام   عماال االستثنائية الطوارئ حالة ف  تقييويا "و تعطيمها
 وأن االستثنائية، الطوارئ حاالت يحدد تشريعي تنظيم بوضع الطرف الدولة المجنة توصي
 بااللتزامات الدولة فييا تتقيد ال التي التدابير االسثنائية لمطوارئ التشريعي التنظيم يتضمن
 .الميثاق( من 8المادة ) حكامعمييا وفقا أل المترتبة

 
 :الحق في الحياة

يعادددب مرتكبويددا عددوم وجددوو  طددار دددانون  وديددق يحددوو بشددكل واندد  الجددرائم التدد   الحظددت المجنددة .65
 ( من الميثاق.6حووتا الماوة ) ي الجنايات بال ة المطورة اليار وفقا لمع ،تع يًرا باإلعوام يالقتلي

الحظددت المجنددة عددوم ونددوح يليددة تكفددل حددق كددل محكددوم عميددا بعقوبددة اإلعددوام فدد  طمددب العفددو "و  .66
 ( من الميثاق.6استبوال عقوبة اإلعوام بعقوبة "مف،  عماال لمماوة )

دواعددو وحدداالت اسددتموام القددوة الحظددت المجنددة عددوم وجددوو  طددار دددانون  فدد  الوولددة الطددرف يحددوو  .67
 المميتة من جانب موظف   نفا  القانون.

 الحكم جواز تضمن عدم بحيث الوطنية لمتشريعات شاممة بمراجعة الطرف الدولة المجنة توصي - أ
 طمب في اإلعدام بعقوبة عميو محكوم كل وحق الخطورة، بالمة الجنايات في إال اإلعدام بعقوبة
 .أخف بعقوبة استبداليا أو العفو

توصي المجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني يحدد قواعد وحاالت استخدام القوة المميتة من  - ب
 جانب موظفي إنفاذ القانون، وتدريبيم عمييا.
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 الحماية من التعذيب
، وال التع يب لجريمة اتعريفً  يتنمن ال الطرف الوولة ف  القانون  النظام "ن المجنة الحظت .68

( 8الماوة ) حكامدواعو دانونية مااة حق التعويض ورو االعتبار لنحايا التع يب، امتثااًل  ينمن وفق 
 .من الميثاق

 الحظت المجنة عوم فاعمية التوابير المؤسساتية الحالية ف  مرادبة بعض "ماكن االحتجا . .69
االت تم فيها الحظت المجنة "ن التقرير والحوار التفاعم  مر وفو الوولة لم يقوما معمومات عن ح .31

 محاكمة موظف   نفا  القانون عمى جرائم التع يب.
 التعذيب لجريمة محدد تعريف لوضع تشريعاتيا تحديث في بالنظر الطرف الدولة المجنة توصي - أ

 وعدم سقوطيا بالتقادم ية،اإلنسان غير أو بالكرامة الحاطة أو الميينة أو القاسية المعاممة أو
 بإنصاف خاصة قواعد القانوني النظام وتضمين فييا، المساىمة أو الممارسات ىذه وتجريم

 .والتعويض االعتبار رد بحق وتمتعو لمتعذيب يتعرض من
 توصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المؤسساتية لمراقبة كافة أماكن االحتجاز. - ب

 
 مكافحة الرق واالتجار باألشخاص:

 االتجدددار ظدددايرة عمدددى لمقندددا  الطدددرف الوولدددة فددد  المتمددد ة التدددوابير كفايدددة عدددوم المجندددة الحظدددت .37
 .التسول ل رض والمستمومين المست مين با طفال

 لمرض األطفال واستخدام استقدام ظاىرة من لمحد الجيود بتكثيف الطرف الدولة المجنة توصي - أ
 في ىذا الشكن. األصمية البمدان معوالنظر في التعاون ، التسول

 المكمفين الموظفين وتثقيف لتدريب المخصصة البرامج بتكثيف الطرف الدولة المجنة توصي - ب
 .باألشخاص االتجار وصور جرائم حول القانون بإنفاذ

 
 القضاء وحق المجوء إليو:

 .الكاف  اإلستقالل لا تنمن ال مقنا ا عمى ل مجمسوتكوين ال تشكيل طريقة "ن المجنة الحظت .36
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 من تتبر هيئةال "نو  القنائية، السمطة تتبر ال العام واإلوعا  التحقيق ييئة "ن المجنة الحظت .33
 .الواممية و ارة العممية الناحية

الشريعة اإلسالمية ف  القنايا الج ائية، و"ن ي    حكامالحظت المجنة "ن درارات المحاكم تستنو   .34
الج ائية، ويو ا مر ف  ظل عوم وجوو موونة دانونية بالعقوبات  القرارات تتعوو بتعوو االجتهاو القنائ ،

 ال ي يترك مجاال واسعا لإلوعا  العام والقناة ف  تعريف وتجريم ا فعال وونر عقوبات لها.
ا اإلعانة العولية الحظت المجنة "ن النظام القانون  ف  الوولة الطرف ال يكفل ل ير القاورين ماليً  .35

جنائية ف  الجرائم غير الكبيرة،  عماال لموفاع عن حقودهم ف  القنايا المونية والشرعية والتجارية وال
 ( من الميثاق.7( فقرة )73لمنمون الماوة )

الحظددت المجنددة "ن بعددض ممارسددات ييئددة ا مددر بددالمعروف والنهدد  عددن المنكددر تفتقددر فدد  بعددض  .36
يا دددو ينطددوي فدد  بعددض الحدداالت "عنددا الجوانددب لمعددايير القاعددوة القانونيددة المجددروة والوديقددة، و"ن عمددل 

انتهاك الحق ف  الحرية وا مان الشما ، وحرمان ا شماص المنتمين لألدميات من ممارسة تعاليم عمى 
 ( من الميثاق.65ويانتهم وفقا لمماوة )

"دادددى  اائيدددة فددد  الوولدددة الطدددرف ال يندددر حدددوً اإلجدددرا ات الج   (نظدددامددددانون )الحظدددت المجندددة "ن  .37
 .لقرارات الحبس االحتياط  )التوديف( الت  تاوريا المحاكم الممتاة

 والتفتديش بدالقبض واسدعة سدمطات  يمن الحظت المجنة "ن دانون )نظام( جرائم اإلرياب وتمويما،  .38
 .واالحتجا 

لض مان اإلس تقالل األمث ل لممجم س  المجنة بالنظر في مراجع ة ق وانين الس مطة القض ائية توصي - أ
ات التحقي ق واإلتي ام تابع ة ، وأن تك ون س مطمقضاء، وأن يكون رئيسو من بين القض اةاألعمى ل

 .لمسمطة القضائية
 القض  ائية ، حك  امالدول  ة الط  رف بس رعة تنفي  ذ خططي  ا الرامي  ة لوض ع  مدون  ة األ توص ي المجن  ة - ب

أو مقواع د والعقوب ات الجزائي ة ف ي ج رائم الح دود أو القص اص عمى أن تتض من المدون ة تقنين ا ل
الميث اق ف ي الم ادة  كحك امالعقوبات التعزيرية أو أية قواعد قانونية وردت في األنظم ة، التزام ا ب

 تقرر أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص تشريعي سابق. ( والتي05)
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ع ادة النظ ر ف ي ق انون )نظ ام( اإلج راءات الجزائي ة، لض مان أن توصي المجن ة الدول ة الط رف بإ - ت
لح  بس االحتي  اطي لممتيم  ين والمش  تبو بي  م، وق  رارات تمدي  د م  دد الح  بس تك  ون ق  رارات وأوام  ر ا

 بموجب قرارات قضائية قابمة لمطعن والمراجعة القضائية.
المجنة الدولة الطرف بتوفير اإلعانة العدلية بشكل كاف لمير القادرين مالًيا، لمدفاع ع ن  توصي - ث

 ( من الميثاق.0( الفقرة )01المادة ) حكامحقوقيم تطبيقا أل
ىيئ ة األم ر  أعض اءالمجنة الدولة الطرف بمراجعة التنظيم القانوني الوطني بحي ث يمت زم  توصي - ج

ع  ن المنك  ر بالض  وابط القانوني  ة ف  ي نظ  ام اإلج  راءات الجزائي  ة، فيم  ا يتعم  ق  ب  المعروف والني  ي
مان  و م  ن حريت  و إال لألس  باب ش  خص أو حر  ف أو الق  بض، ومراع  اة ع  دم توقي  ف أيباالس  تيقا

 ( من الميثاق.6( و)0( الفقرتين )08واألحوال التي ينص عمييا القانون سمفا طبقا لممادة )
موقوف أو معتقل بتيمة جزائية دون تكخير أمام أح د  توصي المجنة الدولة الطرف بكن يقدم أي - ح

ك ون اإلف راج بض مانات القضاة، ويجب أن يحاكم خالل ميمة معقولة أو يفرج عنو، ويمك ن أن ي
تكف  ل حض  وره المحاكم  ة، وف  ي ك  ل األح  وال ال يج  وز أن يك  ون الح  بس االحتي  اطي ى  و القاع  دة 

 العامة.
 الميث اق أحك ام يت واءم م عرائم اإلرى اب وتمويم و، بحي ث قانون )نظام( جتوصي المجنة بمراجعة  - خ

 . اإلنسانالعربي لحقوق 
 

  المدنية والسياسية:الحقوق 
من مالل النتائج الرسمية النتمابات المجالس البموية الت  "جريت مالل العام الحظت المجنة  .39

 نعف  دبال النامبين عمى المشاركة فيها. 6175
الحظت المجنة "ن الوولة الطرف ال يتوافر فيها "طًرا دانونية كافية ُيمكن لممواطنين من ماللها "ن  .41

 ( من الميثاق.64ناوص عميها ف  الماوة )يتمتعوا بحرية الممارسة السياسية لنمان الحقوق الم
الحظت المجنة "ن القوانين )ا نظمة( والموائ  ف  الوولة الطرف دو ممت من النص عمى حرية  .47

 ( من الميثاق.6( الفقرة )64الماوة ) حكاماالجتماع والتجمر باورة سممية  عمااًل  
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ف  الوولة الطرف عمى حق المجو   ( من النظام ا ساس  لمحكم46تقور المجنة النص ف  الماوة ) .46
السياس ،  ال "ن المجنة الحظت "ن دوانين )"نظمة( ولوائ  الوولة ال تكفل بشكل اري  النص عمى حظر 

 ( من الميثاق.68الماوة ) حكامتسميم الالجئين السياسيين  عمااًل  
المر"ة السعووية  بنا   ال يسم الحظت المجنة "ن دانون )نظام( الجنسية العربية السعووية  .43

 المت وجة من "جنب  من اكتساب جنسية ا م، عمى دوم المساواة مر السعووي المت وج من "جنبية.
توصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز التجربة التي انتيجتيا في انتخابات المجالس البمدية  - أ

طنين عبر وسائل األخيرة، واتخاذ المزيد من التدابير لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لمموا
نشاء آلية مستقمة لإلشراف عمى االنتخابات بجميع مراحميا.   متنوعة، وا 

توصي المجنة الدولة الطرف بكن تستحدث ُأطرًا قانونية وتطور القائم منيا لتنظم بعض الحقوق  - ب
 ( من الميثاق.68المنصوص عمييا في المادة )

ني ا )نظمي ا( أو لوائحي ا عم ى حظ ر توصي المجنة الدول ة الط رف ب كن تض من ال نص ف ي قواني  - ت
 تسميم الالجئين السياسيين.

توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون )نظ ام( الجنس ية العربي ة الس عودية بحي ث  - ث
ي  تم الس  ماح ألبن  اء الم  رأة الس  عودية المتزوج  ة م  ن أجنب  ي باكتس  اب الجنس  ية الس  عودية ب  ذات 

( م  ن 6( الفق  رة )69(  و)1الم  ادتين ) حك  اموفًق  ا أل الش  روط المطبق  ة عم  ى الرج  ل الس  عودي،
 الميثاق.

 
 حرية الرأي والتعبير:

الحظددت المجنددة "ن بعددض ناددوص دددانون )نظددام( مكافحددة جددرائم المعموماتيددة فدد  الوولددة الطددرف  .44
تحتوي عمى تجريم  فعال ياعب تحويو "ركان الجريمة فيها، وونر عقوبات مشووة عمى جرائم يمكن "ن 

 ( من الميثاق.36 طار التعبير السمم  عن الرا   عمااًل لنص الماوة )تومل ف  
الحظدددت المجندددة "ن ددددانون )نظدددام( المطبوعدددات والنشدددر فددد  الوولدددة الطدددرف يمددد م المطبوعدددة بالنقدددو  .45

المونددوع  والمسددتنو  لددى ودددائر وشددوايو اددحيحة، بينمددا ال يتددوافر لألفددراو  طددار دددانون  )نظددام ( يددنظم 
 مى المعمومات والوثائق الرسمية.الحق ف  الحاول ع
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( م ن نظ ام مكافح ة الج رائم 0( فق رة )2توصي المجنة الدولة الطرف ب النظر ف ي تع ديل الم ادة ) - أ
بم ا ال  وال تتس م بالعمومي ة، منضبطة لألفعال المجرم ةو  محددة المعموماتية، بكن تضع تعريفات

 قضايا الرأي.ع من ممارسة حرية الرأي والتعبير، وضمان عدم الحبس في يمن
توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بإص  دار ق  انون )نظ  ام( يت  يح حري  ة الوص  ول إل  ى المعموم  ات م  ن  - ب

مص  ادرىا الرس  مية وت  داوليا، لتعزي  ز تمت  ع األف  راد ب  الحق ف  ي حري  ة ال  رأي والتعبي  ر المنص  وص 
 ( من الميثاق.0( فقرة )16عميو في المادة )

 
 حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال:

 الحظت المجنة نقص وور الرعاية واإليوا  الممااة لنحايا العنف واإلي ا  ف  الوولة الطرف. .46
الحظت المجنة غياب  طار دانون  )نظام ( ف  الوولدة الطدرف يدنظم مسدائل ا حدوال الشمادية،  .47

 وعوم تحويو حو "ون  لسن ال واج.
رعاية الالزمة لض حايا العن ف توصي المجنة الدولة الطرف بمضاعفة جيودىا لتوفير الحماية وال - أ

 واإليذاء األسري، وبخاصة حمالت التوعية المجتمعية وزيادة دور الرعاية واإليواء.
ألح  وال الشخص  ية، يس  اىم ف  ي الط  رف ب  النظر ف  ي وض  ع ق  انون خ  اص ل توص  ي المجن  ة الدول  ة - ب

وبما يضمن رضائين الكام ل دون اك راه عن د إنعق اد ال زواج وخ الل قيام و  تعزيز حقوق النساء،
 ويضع حد أدني لسن الزواج لإلناث والذكور. ولدي انحاللو،

 
 الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات:

ن فد  حكمهدم تحتداج  لدى وندر يليدات ومدالعداممين فد  المومدة المن ليدة  الحظت المجندة "ن الئحدة .48
 تمك الالئحة لم تكن كافية. أحكاموانحة تنمن تفعيمها، و"ن جهوو التوعية ب جرائية 

لم تدتمكن المجندة مدن مدالل التقريدر والحدوار مدر الوولدة الطدرف "ن تتحقدق مدن مدوى فعاليدة "عمدال  .49
التفتيش والتحري الت  تقوم بها و ارة العمل والتنمية االجتماعية لنمان  متثدال مؤسسدات ا عمدال لمعدايير 

 ظم ولوائ  العمل.ون
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الحظدددت المجندددة "ن نادددوص ددددانون )نظدددام( المومدددة المونيدددة بحاجدددة  لدددى تحدددويث لندددمان وجدددوو  .51
تعريدددف منندددبط لمؤسسدددات المومدددة المونيدددة ويليدددات محدددووة لمتعيدددين والتأويدددب واالنتاددداف وندددمان تكدددافؤ 

 الفرص.
االجتماعيددة بالوولددة الطددرف ل يدداوة تددثمن المجنددة البددرامج العويددوة التدد  "طمقتهددا و ارة العمددل والتنميددة  .57

توظيدددف المدددواطنين وحمايدددة الحدددق فددد  العمدددل وتع يددد  ،  ال "ن المجندددة الحظدددت ارتفددداع نسدددبة البطالدددة بدددين 
 المواطنين وتون  مشاركة النسا  ف  سوق العمل.

ترحب المجنة بدالقرار الاداور مدن مجمدس الدو را  فد  الوولدة الطدرف، والد ي "ل دى رسدمًيا اسدتموام  .56
 الكفيل،  ال "ن المجنة الحظت استمرار بعض الممارسات الت  ارتبطت به ا النظام.لفظ 
ف  الحو ا ونى لألجور بالوولة الطرف، فحووت النظم والمدوائ   المتالفالحظت المجنة نوع من ا .53

الحو ا ونى  جور العمال السعوويين، ولم تتمكن المجندة مدن الوادول  لدى "ي  طدار نظدام  يوند  الحدو 
 ونى لألجور بالنسبة لمعمال ا جانب.ا 
الجمعيدات "و تكدوين  عمى حرية انون  ف  الوولة الطرف يفرض ديووً الحظت المجنة "ن النظام القا .54

 .من الميثاق (7( فقرة )35 عماال لمنمون الماوة )، المهنية النقابات
ق فد  اإلندراب  عمدااًل الحظت المجنة "ن القوانين )النظم( والموائ  ف  الوولة الطرف ال تنظم الح .55
 ( من الميثاق.3( فقرة )35الماوة ) حكام 

المددون  بشددكل عددام فدد  الوولددة الطددرف وعمددى وجددا نددعف وور منظمددات المجتمددر المجنددة الحظددت  .56
 الماوص مسايمتها ف   عواو ومنادشة تقرير الوولة الطرف محل النظر.

العاممين في الخدمة المنزلي ة وم ن لطرف بالنظر في تعديل مسمي الئحة توصي المجنة الدولة ا - أ
، واستخدام مصطمح  العمال المنزليين  أو أي مصطمح أخر مناسب وال يشكل حط أو في حكميم

 مساس بكرامة األشخاص الذين يقومون بمزاولة تمك األعمال.
الع  اممين ف  ي تفعي  ل الئح  ة ئي  ة عممي  ة تض  من توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بوض  ع آلي  ات اجرا - ب

حكمي  م، بم  ا يض  من الحماي  ة الالزم  ة لي  م، ومض  اعفة جيودى  ا ف  ي وم  ن ف  ي نزلي  ة ة المخدم  ال
 يا.كحكامالتوعية ب

توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بمض  اعفة جيودى  ا ف  ي أعم  ال التفت  يش والتح  ري لض  مان امتث  ال  - ت
 مؤسسات األعمال لمعايير وقوانين )أنظمة( ولوائح العمل.
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نظ ام( الخدم ة المدني ة وتحديث و بم ا يض من تك افؤ توصي المجنة الدولة الطرف بتع ديل ق انون ) - ث
 الفرص.

توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف بمواص  مة جيودى  ا الرامي  ة لخف  ض نس  بة البطال  ة، واتخ  اذ كاف  ة  - ج
التدابير وتوفير الموارد الالزمة لتمكين النساء م ن ف رص العم ل، وبخاص ة تبن ي ب رامج تثقيفي ة 

 المجتمع. وتعميمية لتميير الصورة النمطية لمنساء في
توص  ي المجن  ة الدول  ة الط  رف باتخ  اذ الت  دابير الالزم  ة لمواجي  ة كاف  ة الممارس  ات الت  ي ارتبط  ت  - ح

 بتطبيق نظام الكفيل والمشكالت المرتبطة بالعمالة الوافدة.
توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تطبيق الحد األدنى لألجور، وتطبيق قاعدة األجر  - خ

 بين النساء والرجال. المتساوي عن العمل المتساوي
تحث المجنة الدولة الطرف عمى إصدار قانون )نظام( يضمن حرية ممارسة العمل النقابي لكل  - د

 ( من الميثاق.15شخص دفاعًا عن مصالحو، وينظم آلية الحق في اإلضراب، إعمااًل لممادة )
ة لعمل مؤسسات توصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز جيودىا الرامية إلى توفير البيئة المناسب - ذ

وبخاصة تشجيعيا عمى االنخراط في مجال الدفاع المجتمع المدني لمقيام بدورىا في المجتمع، 
 ونشر ثقافتيا وال سيما لمفئات األكثر عرضة لالنتياك. اإلنسانعن حقوق 

 
 الحق في التعميم:

وبالتقوم ال ي احر تا تثمن المجنة التوابير الت  اتم تها الوولة الطرف ف  مجال الحق ف  التعميم  .57
ف  تقميل نسب ا مية و ياوة معول التحاق الفتيات بالتعميم،  ال "ن المجنة الحظت وجوو تفاوت بين بعض 

 المناطق ف  البيئة التعميمية.
توصي المجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير وتوفير الموارد المالية الالزمة لزيادة عدد المدارس 

م بالفعل، وبخاصة في المناطق التي تعاني من تكدس الطالب وسوء حالة األبنية وتحسين وتطوير القائ
 التعميمية.
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 النشر والمتابعة:
 ا ول، وندددص التقريدددر اإلنسدددانتواددد  المجندددة الوولدددة الطدددرف "ن تنشدددر الميثددداق العربددد  لحقدددوق  .58

والمالحظدددات والتوادددديات المتاميددددة عمددددى يددد ا التقريددددر عمددددى نطدددداق واسدددر فدددد  "وسدددداط السددددمطة القنددددائية 
والتشددريعية واإلواريددة والمنظمددات غيددر الحكوميددة العاممددة فدد  الوولددة وكدد لك لعامددة الجمهددور، وتبددوي المجنددة 

 استعواويا لمساعوة الوولة عمى الوفا  بالت اماتها عبر "ي شكل لمتعاون الفن .
ستقوم المجنة بمتابعة تنفي  المالحظات والتوايات المتامية مر الوولة الطرف وورًيا لمودوف عمدى  .59

 ما تم انجا  .
، معمومددات محددووة ومحوثددة عددن ا ولتوادد  المجنددة الوولددة الطددرف "ن تقددوم فدد  تقريريددا الددووري  .61

 تنفي  جمير توايات المجنة وعن  عمال الحقوق والحريات الواروة ف  الميثاق.
توا  المجنة الوولة الطرف "ن تعقو عن  عواويا تقريريا الدووري المقبدل مشداورات واسدعة النطداق  .67

 مر الهيئات الممتاة والمنظمات غير الحكومية وممتمف الجهات العاممة ف  الوولة.
******  
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 العاشرة( الدورة 0ممحق رقم )
 العربية اإلنسانلجنة حقوق  أعضاء

 بدددن عمددد  اليدددام  الدددوكتور/ يددداوي
  

 )رئيس المجنة(

  نائب الرئيس( الوكتور/ عبوالمجيو  عالن( 

 عنو المجنة ومقرر التقرير( المستشار/ محمو ف ير( 

  عنو المجنة(( ة/ "منة المهيريا ستا 

  عنو المجنة( المستشار/ محمو مالو الناح( 

  عنو المجنة( / جابر المري ا ستا( 

  كاًل من:ولم يتمكن من الحنور 

  عنو المجنة( / ع الوين ا ابح ا ستا( 
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 العاشرة( الدورة 6ممحق رقم )
 :المممكة العربية السعوديةوفد  

 ( ورئيس وفو المممكة العربية السعووية.اإلنسان)رئيس ييئة حقوق  الوكتور/ بنور بن محمو العيبان

 و ارة الواممية -اإلنسانموير  وارة حقوق  الوكتور/  ياو بن يوسف اليوسف

 و ارة العمل والتنمية االجتماعية -مستشار دانون  المستشار/عبواهلل "بو حمرا 

 و ارة العمل والتنمية االجتماعية -مساعو موير عام الحماية االجتماعية  / يشام بن عبواهلل المويميدا ستا 

 و ارة المارجية -الحكوميةاإلوارة العامة لممنظمات غير  / سهو العن يا ستا 

 و ارة التعميم –موير عام التمطيط والسياسات  الوكتور/ عم  بن عبو  ا لمع 

 الو را ييئة المبرا  بمجمس  -مستشار دانون  المستشار/ نقا  بن مالو العتيب 

 واإلوعا  العامييئة التحقيق  -عنو ييئة التحقيق العام واإلوعا  العام / يير بن محمو ال ومانا ستا 

 ييئة التحقيق واإلوعا  العام -عنو ييئة التحقيق واإلوعا  العام / فهو بن محمو العايم ا ستا 

 و ارة الشؤون اإلسالمية والوعوة واإلرشاو -اإلنسانموير  وارة حقوق  الوكتور/  يو بن عم  الوكان

 وارة  المستشارين ف  المجمس ا عمى دان  استئناف، المشرف عمى  الشيخ/عبوالرحمن بن اال  المقحم
 و ارة العول -لمقنا 
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المالحظات والتوصيات الختامية ألعمال الدورة الحادية عشر الصادرة عمى التقرير  (8ممحق رقم )
 المقدم من الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. األولالدوري 

 
 الختامية لمالحظات والتوصياتا

  األولعمى التقرير الدوري 
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 -تمييد:
لمجمهورية  ا ولالعربية ف  وورتها الحاوية عشر التقرير الووري  اإلنساننادشت لجنة حقوق  .7

بمقر جامعة الوول العربية،  6176سبتمبر/"يمول  69 – 64الج ائرية الويمقراطية الشعبية مالل الفترة 
 واعتموت المالحظات والتوايات المتامية التالية.

ف  موعو  بعو  ا ولترحب المجنة بتقويم الجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية لتقريريا الووري  .6
 من  ثالث سنوات. ا ولتقويم التقرير 

ال ي "جرتا مر وفو الوولة الطرف، برئاسة سعاوة السفير ن ير ترحب المجنة بالحوار التفاعم   .3
العرباوي سفير الجمهورية الج ائرية الويمقراطية الشعبية بجمهورية مار العربية والمنووب الوائم لوى 

 جامعة الوول العربية.
، والت  تهوف  لى تع ي  6176مارس/ي ار  7تثمن المجنة التعويالت الوستورية الااورة ف   .4
لويمقراطية، وسياوة القانون، والفال بين السمطات، والحقوق والحريات ا ساسية، واستقالل القنا ، ا

 ون اية االنتمابات، وتردية ا ما ي ية  لى ل ة رسمية.
ف  التعويالت  اإلنسانترحب المجنة بالنص عمى نمانات استقالل المجمس الوطن  لحقوق  .5

 الوستورية ا ميرة.
، وال سيما استقبال المقرر اإلنساناعل الوولة الطرف مر يليات مجمس حقوق ترحب المجنة بتف .6

، واستقبال المقرر الماص المعن  بالحق ف  الاحة 6175الماص المعن  بالحق ف  التعميم ف  العام 
 .6176ف  العام 
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ائرية، تثمن المجنة التوابير الت  اتم تها الوولة الطرف لتع ي  المشاركة السياسية لممر"ة الج   .7
ومااة تعويل القانون العنوي حول تمثيل المر"ة ف  المجالس المنتمبة لينمن تمثياًل لها بنسبة ال تقل 

% ف  المجالس المنتمبة، وما "سفرت عنا نتائج االنتمابات التشريعية من فو  النسا  بما يعاول 31عن 
عمى المستوي العرب  من حيث  ىا ول% من المقاعو، مما ونر المر"ة الج ائرية ف  المرتبة 37.61

 التمثيل ف  البرلمان والثالثة افريقيا والتاسعة والعشرين عالمًيا.
 لتع ي  المانية الثالث السنوات مالل الطرف الوولة استحوثتا ال ي القانون  اإلطار المجنة تثمن .8

 يحوو ال ي 6173 نيسان/"بريل ف  الااور 739-73 ردم التنفي ي المرسوم وبمااة السن، كبار حقوق
 شباط/فبراير ف  الااور 66-76 ردم التنفي ي والمرسوم المسن، الشمص بطادة من  وكيفيات شروط
 .العائم  وسطا ف  المسن الشمص إلبقا  واالجتماعية العائمية الوساطة تنظيم كيفيات يحوو ال ي 6176

  ا ماكن العامة و"ماكن ترحب المجنة بقيام الوولة الطرف بتجريم التحرش الجنس  بالنسا  ف .9
 الُمعول لقانون العقوبات. 79-75العمل بموجب القانون ردم 

ترحب المجنة بإنشا  الوولة الطرف لمجنة الوطنية لموداية من اإلتجار با شماص ومكافحتا  .71
 .649-76بموجب المرسوم الرئاس  ردم 

 
 تنفيذ المالحظات والتوصيات السابقة:

المتامية الت  "بوتها المجنة  التواياتترحب المجنة بالجهوو الت  تب لها الوولة الطرف لتنفي   .77
،  ال "نها تالحظ "ن 6176 ا وللموولة الطرف، والت  اورت ف  "كتوبر/تشرين  ا ولبشأن التقرير 

 بعض التوايات الواروة فيا لم تنف  بالكامل.
التي لم تنفذ ميع الخطوات الضرورية لمعالجة تمك التوصيات تحث المجنة الدولة الطرف عمى اتخاذ ج

 . التعذيبمناىضة بسيما تمك المتعمقة  بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، وال
 

 المالحظات والتوصيات
مر وفو الوولة الطرف انارف  لى استعراض  والمنادشة ا ولالحظت المجنة "ن التقرير الووري  .76

 الواروة ف  الميثاق بشكل  جمال  ورك  عمى اإلطار الوستوري والتشريع ، وونبعض الحقوق والحريات 
 الحقوق. بتمك ا شماص لتمتر الفعمية الممارسات بيان
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الحظت المجنة "ن التقرير لم يقوم بيانات  حاائية وودائعية عمى "سس دابمة لممقارنة بشأن موى  .73
 والوفا . والحماية اإلحترام مستويات وفق عمال بعض الحقوق والحريات الواروة ف  الميثاق، 

المجنة "ن التقرير لم يقوم تحميال لمعوائق والاعوبات التى تمنر التمتر الكامل ببعض الحظت  .74
 المعودات. ي   عمى لمت مب اتما يا تم التى الحقوق والحريات الواروة ف  الميثاق، واإلجرا ات

 ااورة باالستناو دنائية درارات "و "حكام وجوو ى ل اإلشارة يتنمن لم التقرير "ن المجنة الحظت .75
 .الميثاق حكام 

 ف  الوولة الطرف. اإلنسانالحظت المجنة عوم وجوو مطة وطنية شاممة لتع ي  حقوق  .76
 

نشاءتشريعات  و  شكل المجنة بإنفاذ الحقوق والحريات الواردة في الدستور المعدل في توصي - أ  ا 
، وتوسيع المشاورات الوطنية حول ىذه اإلنسانوق حقسياسات لتعزيز وحماية وضع مؤسسات و 

 التشريعات واإلصالحات.
، تستجيب اإلنسانالمجنة الدولة الطرف بإعتماد خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق  توصي - ب

 وفق أفضل الممارسات. اإلنسانلتحديات إعمال حقوق 
 تيسير أجل من مفصمة، بيانات لجمع شامل وطني نظام بوضع الطرف الدولة المجنة توصي - ت

 وضع عمى لممساعدة الميثاق في عمييا المنصوص والحريات الحقوق إعمال في المحرز التقدم تحميل
 .الميثاق لتنفيذ وبرامج سياسات

 01-02الطرف بالمضي قدًما في اتخاذ النصوص التطبيقية لمقانون رقم  الدولة توصي المجنة - ث
 اإلنسانالمتضمن تحديد تشكيل المجمس الوطني لحقوق  6102نوفمبر/تشرين الثاني  1المؤرخ في 

  والقواعد المتعمقة بتعيين أعضائو وكيفيات تنظيمو وسيره.
ترويج لمميثاق العربي لحقوق توصي المجنة الدولة الطرف بزيادة جيودىا في التثقيف وال - ج

 .اإلنسان
 

 المساواة وعدم التمييز
تثمن المجنة اإلطار الوستوري والقانون  ف  الوولة الطرف لنمان المساواة وعوم التميي  ف   .77

التمتر بالحقوق والحريات التى ينمنها الميثاق. وترحب بالتعويل الوستوري ال ي يتنمن الت ام الوولة 
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الرجال والنسا  ف  سوق التش يل، وتشجر الوولة عمى تردية المر"ة ف  منااب  بتردية التنااف بين
 المسؤولية ف  الهيئات واإلوارات العمومية وعمى مستوى المؤسسات.

ومعالجة الشكاوى من ممارسة  بتعزيز عمل اآلليات الوطنية المجنة الدولة الطرفتوصي  - أ
 التمييز.

تكافؤ ب الدستورية فيما يتعمق حكامتطبيق األ تكمينالدولة الطرف بتعزيز جيودىا لتوصي كما  - ب
 الفرص والمساواة الفعمية بين النساء والرجال في تولى المناصب القيادية في الوظائف العامة.

 
 حاالت الطوارئ اإلستثنائية

الحظت المجنة استمرار مسايمة الجيش الوطن  الشعب  بمهام حفظ النظام العام مارج الحاالت  .78
 63، بالرغم من رفر العمل بحالة الطوارئ ف  63-97ة، بموجب التعويالت عمى القانون ردم اإلستثنائي

 .6177فبراير/شباط العام 
تكون كافة الصالحيات والوالية القانونية الممنوحة لمجيش  بالعمل عمى أن المجنة الدولة الطرفتوصي 

 حكامات الجزائية، وضمان امتثاليا أل، وفق قانون اإلجراءفي حفظ النظام العام خارج حاالت الطوارئ
 .اإلنسانالميثاق العربي لحقوق 

 
 الحق في الحياة

الحظت المجنة عوم وجوو تنظيم دانون  ينظم حق كل شمص تم الحكم عميا بعقوبة اإلعوام ف   .79
 ( من الميثاق.6طمب العفو "و استبوال عقوبة اإلعوام بعقوبة "مف،  عماال لمماوة )

ف  الوولة الطرف،  كما "ن  غموض السنو القانون  لتجميو العمل بعقوبة اإلعوامالحظت المجنة  .61
 اإلعوام. بعقوبة عميهم المحكوم لألشماص تقرير والحوار التفاعم ، لم يونحا المرك  القانون ال

 حكاما  عوو عن معمومات يقوما لم الطرف الوولة مر والمنادشة التقرير "ن المجنة الحظت .67
"مف، مالل الفترة  بعقوبات فيها اإلعوام عقوبة استبوال تم التى "و عنها العفو تم باإلعوام، والتى الااورة

 .(6175 – 6176) الت  ي طيها التقرير
الحظت المجنة عوم وجوو  طار دانون  يحوو دواعو وحاالت ونوابط استموام القوة المميتة من  .66

 .جانب موظف   نفا  القانون
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 بقا  ا شماص المحكوم عميهم بعقوبة اإلعوام رين الحبس االنفراوي لموة الحظت المجنة "ن  .63
 ( من الميثاق.8( سنوات ، يشكل نرًبا من نروب المعاممة القاسية المناوص عميها ف  الماوة )5)
 بعقوبة عميو الحكم تم شخص كل حق ينظم المجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانونيتوصي  - "

، وأن الميثاق من( 2) لممادة إعماال أخف، بعقوبة اإلعدام عقوبة استبدال أو العفو طمب في اإلعدام
تضمن تقريرىا الدوري المقبل معمومات احصائية حديثة عن عدد المحكوم عمييم بعقوبة اإلعدام وعدد 

 من استفادوا من العفو أو استبدال العقوبة.
 تحديد المركزريع محدد، و بموجب تش اإلعدام، عقوبة تنفيذ المجنة بتكريس تجميدتوصي  - ب

، وكذلك الماء الحبس االنفرادي تم تجميدىا والتي اإلعدام بعقوبة عمييم المحكوم لألشخاص القانوني
 لممحكوم عمييم بعقوبة اإلعدام.

المجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني أو نظامي يحدد قواعد وحاالت وضوابط توصي  - ت
 موظفي إنفاذ القانون.استخدام القوة المميتة من جانب 

 
 الحماية من التعذيب 

ف  الوولة الطرف  القانون  الحظت المجنة عوم تنفي  توايتها السابقة المااة بتنمين النظام .64
 . بالتقاوم التع يب جريمة يسقط نًاا اريًحا ال

التع يب، جريمة  بالتعويض ورو االعتبار لنحايا المااة القانونية القواعو غياب المجنة الحظت .65
 ( من الميثاق.8 عمااًل لمماوة )

 االحتجا ، و"ماكن السجون كافة لمرادبة واإلوارية المؤسساتية التوابير كفاية عوم المجنة الحظت .66
  .القنائية لمردابة مانعة  غير ا منية لألجه ة التابعة االحتجا  مراك  بعض ووجوو

نص ال يجيز سقوط جريمة التعذيب  المجنة الدولة الطرف بتضمين النظام القانونيتوصي  - أ
 بالتقادم.

 ورد بالتعويض المجنة الدولة لطرف بتضمين النظام القانوني قواعد قانونية خاصةتوصي  - ب
 .التعذيب جريمة لضحايا اإلعتبار

 كافة المستقمة لمراقبة القضائية والمؤسساتية المجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابيرتوصي  - ت
 .زاالحتجا وأماكن السجون



 -80- 

 حظر الرق واالتجار باألفراد 
 نحايال الال مة حمايةالت  اتم تها الوولة الطرف لكفالة ال توابيرال كفاية عوم المجنة الحظت .67

 .با شماص االتجار
 "عنا الجهوو الوطنية لتوريب وتثقيف موظف   نفا  القانون والقناة و الحظت المجنة عوم كفاية  .68

 النيابة العامة عمى جرائم االتجار با شماص واوريا و"نماطها الممتمفة.
بتفعيل عمل المجنة الوطنية لموقاية من اإلتجار باألشخاص  المجنة الدولة الطرفتوصي  - أ

، وبسرعة قياميا بمياميا وصالحياتيا 689-02ومكافحتو، والمنشكة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 ، وتقديم المساعدة القانونية ليم.لمضحايا وتوفير الحماية الالزمة المنصوص عمييا في المرسوم،

تكثيف البرامج الوطنية لتدريب وتثقيف موظفي إنفاذ القانون، المجنة الدولة الطرف بتوصي  - ب
 شخاص وصورىا وأنماطيا المختمفة.باأل النيابة العامة عمى جرائم اإلتجار أعضاءوالقضاة، و 

 
 حق المجوء لمقضاء والمساواة أمام القانون

و   ليا، ترحب المجنة بالتعويالت الوستورية التى تنمنتن تع ي  استقالل القنا  وحق المج .69
ومنها تع ي  استقالل المجمس الوستوري، وتوسير  االحياتا الردابية عمى وستورية القوانين، والتأكيو عمى 
الطابر اإلستثنائ  لمحبس المؤدت، وتع ي  حقوق ا شماص المتهمين  عمى  مة التحقيق، والحق ف  

 الوفاع.الج ائية، وتع ي  حقوق  حكامالمساعوة القنائية، وحق استئناف ا 
 ويتر"سا القنائية غير العناار عميا ي مب لمقنا  ا عمى المجمس تشكيل "ن المجنة الحظت .31

( من الميثاق 76الماوة ) "حكامباإلنابة، ويو ا مر ال ي ال يتوافق مر  العول وو ير الجمهورية رئيس
 المااة بنمان استقالل القنا .

العقوبات المااة بتعريف مفهوم اإلرياب "و ( مكرر من دانون 87الحظت المجنة "ن الماوة ) .37
التمريب تتنمن تعريفا واسعا يجرم "فعاال يمكن "ن تنورج نمن ممارسة حرية الر"ي والتعبير والتجمر 

 السمم .
 القانونية المساعوة من القاورين غير من المستفيوين عوو عن المعمومات نقص المجنة الحظت .36
 .حقودهم عن لموفاع( العولية اإلعانة)
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 بوائل كأحو اإللكترونية الردابة نظام وبإستحواث الج ائية اإلجرا ات دانون بتعويل المجنة ترحب .33
 .المؤدت،  ال "ن المجنة الحظت "نا لم يطبق الحبس

( من دانون 7مكرر 765، المناوص عميا ف  الماوة )المحمية اإلدامة بيرتو "ن المجنة الحظت .34
الماص بتنظيم السجون  14-15لمردابة المناوص عميها ف  دانون دم اإلجرا ات الج ائية، ال يمنر 

عاوة اإلوماج االجتماع  لممحبوسين.  وا 
 االستيعابية الطادة من كنسبة السجون لن ال  الفعم  العوو عن المعمومات نقص المجنة الحظت .35

 .لمسجون
تشكيل المجمس األعمى المجنة الدولة الطرف بتعزيز استقالل السمطة القضائية، وضمان توصي  - "

 من العناصر القضائية. ورئاستو لمقضاء
المجنة الدولة الطرف بمراجعة نظام اإلجراءات الجزائية لمحد من اإلسراف في استخدام توصي  - ب

أوامر وقرارات الحبس المؤقت وتككيد طابعو اإلستثنائي، ووضع حد أقصى لمحبس المؤقت، تنفيذا 
 الميثاق. أحكامخيرة و التعديالت الدستورية األ حكامأل
( مكرر من قانون العقوبات، ووضع 47توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل المادة ) - ت

تعريف محدد ومنضبط لمفيوم اإلرىاب، وبما ال يمنع من ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع 
 السممي.

لتطبيق نظام الرقابة توصي المجنة الدولة الطرف باإلسراع في اتخاذ التدابير الالزمة  - ث
 االلكترونية ككحد بدائل الحبس المؤقت.

 توصي المجنة الدولة الطرف بإخضاع أماكن الرقابة المحمية لمرقابة القضائية. - ج
 

 الحريات السياسية
 تأسيس حرية عمى ديووا ينر بالجمعيات المتعمق 16-76 ردم القانون "ن المجنة الحظت .36

 تقويرية سمطة  لمسمطة التنفي ية تمن  محووة غير عبارات استموم حيث منا،( 6) الماوة ف  الجمعيات
 . الجمعيات تأسيس رفض ف 
 منظمات واسهام مشاركة لتع ي  الطرف الوولة ف  المب ولة الجهوو كفاية عوم المجنة الحظت .37

 .اإلنسان حقوق عن بالوفاع المعنية سيما المجتمر، وال ف  بووريا لمقيام المون  المجتمر
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 التعويالت بموجب الج ائري الوستور ف  السمم  التظاير ف  الحق بتنمين المجنة ترحب .38
 ردم القانون "ن الحظت المجنة "ن  ال وباستموام تقنية التسيير الويمقراط  لمحشوو، ا ميرة، الوستورية

 ترميص التظاير، ويشترط حرية عمى ديووا ينر العمومية والمظايرات باالجتماعات المتعمق 89-68
 .السممية لمتظايرات ا من رجال لفض دواعو ينر مسبًقا، وال

 المجنة الدولة الطرف بتمكين الجمعيات األىمية من حرية التكسيس وممارسة أنشطتيا.توصي  - أ
بمراجعة القانون  التي أبدتيا خالل الحوار التفاعمي المجنة الدولة الطرف بتنفيذ تعيداتياتوصي  - ب

عمى أن يراعي لتعديالت الدستورية، الحالي المنظم لالجتماعات والمظاىرات العمومية في ضوء ا
القانون الجديد إعمال الضمانات الكفيمة بتحقيق التكريس الفعمي لحريتي االجتماع والتظاىر السممي، 

 وأن يحدد قواعد متدرجة الستخدام القوة في حالة فض التظاىرات.
 

 الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير
الحظت المجنة عوم ونوح دواعو وشروط تو ير اإلعانات والمساعوات الت  تمنحها الوولة  .39

 .6176 جه ة اإلعالم بموجب القانون العنوي لإلعالم الااور ف  العام 
حاا ات الحظت المجنة عوم وجوو  طار دانون  منظم لحرية تواول المعمومات والبيانات واال .41

 والوثائق الرسمية والحاول عميها ف  الوولة الطرف.
توصي المجنة الدولة الطرف بوضع قواعد محددة وشروط عادلة لتوزيع اإلعانات والمساعدات  . أ

 .ستقالليةالتي تمنحيا لوسائل اإلعالم، وبما يضمن لتمك الوسائل أن تؤدي ميمتيا اإلعالمية با
، ينظم حق اإلنسانانون حديث يتماشى مع معايير حقوق المجنة الدولة الطرف بوضع قتوصي  . ب

الحصول عمى المعمومات والبيانات والوثائق، لتعزيز تمتع األفراد بالحق في حرية الرأي والتعبير 
 ( من الميثاق. 0( فقرة )16المنصوص عمييا في المادة )

 
 حماية األسرة 

( من الوستور عمى حماية ا سرة والمجتمر والوولة لحقوق 76ترحب المجنة بالنص ف  الماوة ) .47
الطفل، وتكفل الوولة با طفال المتممى عنهم "و مجهول  النسب، وتجريم العنف نو ا طفال، وبإاوار 

حماية وتردية المتعمق بحماية الطفل، وباستحواثا لمهيئة الوطنية ل 17-75الوولة الطرف لمقانون ردم 
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( من الميثاق،  ال "ن المجنة الحظت عوم وجوو معمومات 33الماوة ) "حكامالطفولة، وبما يع   من تنفي  
 القانون. "حكامعن التوابير الت  اتم تها الوولة الطرف إلنفا  

توصي المجنة الدولة الطرف بضرورة اإلسراع بوضع نظام معموماتي وطني حول وضعية الطفل  . أ
( من القانون 01مع اإلدارات والييئات المعنية، والمنصوص عميو في المادة ) بالتنسيق

 المتعمق بحماية الطفل.
الموارد واالعتمادات المالية الالزمة لتمكين المراكز  زيادةتوصي المجنة الدولة الطرف ب . ب

 والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة من أداء مياميا التي حددىا القانون.
المجنة الدولة الطرف بتكثيف برامج التدريب لمموظفين المكمفين بإنفاذ القانون المتعمق توصي  . ت

 و.كحكامبحماية الطفل، لمتوعية ب
 

 العمل في الحق
 ومكافحة التش يل تردية بهوف الطرف الوولة انتهجتها الت  والسياسيات التوابير المجنة تثمن .46

 تحوياً  يشكل ي ال ال البطالة معوالت ارتفاع "ن الحظت المجنة "ن  ال الشباب، بين وبمااة البطالة،
 .الج ائر ف  جويرياً 

توصي المجنة الدولة الطرف بزيادة جيودىا الرامية لتمكين كل مواطن من حقو الطبيعي في العمل 
 ( من الميثاق، وبما يساىم في تقميل نسبة البطالة.18المادة ) حكامإعمااًل أل

 
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

عوم توافر معمومات عن وجوو مطة وطنية إلوماج ا شماص  وي اإلعادة  المجنة الحظت .43
عاوة تأييمهم.  وا 

الحظت المجنة عوم وجوو معمومات وبيانات حويثة ومانفة عن  وي االعادة بين السكان ف   .44
 الوولة الطرف.

 بين السكان.توصي المجنة الدولة الطرف بإجراء مسوح ديممرافية محدثة عن ذوي اإلعاقات  . أ
عادة  . ب توصي المجنة الدولة الطرف بتبني خطة عمل وطنية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وا 

 تكىيميم.
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 الحق في التعميم
ترحب المجنة بتمايص نسبة مرتفعة من موا نتها العمومية لقطاع التعميم مالل الثالث سنوات  .45

من الموا نة العمومية  مايص حو "ونىتالمانية، اال "ن المجنة الحظت عوم وجوو  طار دانون  يكفل 
 لقطاع التعميم. 

ترحب المجنة بالتقوم المحر  ف  نسب االلتحاق بالتعميم ف  الوولة الطرف، وباإلجرا ات المتم ة  .46
لتعميم مجانية التعميم عمى جمير المستويات،  ال "ن المجنة الحظت ارتفاع نسبة التسرب المورس ، 

 ناطق بالوولة الطرف.واكتظاظ الموارس، ف  بعض الم
في الموازنة  النظر في سن تشريع يضمن تخصيص حد أدنىتوصي المجنة الدولة الطرف ب . أ

 العمومية لقطاع التعميم.
توصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز ومواصمة جيودىا الرامية إلى الحد من أسباب التسرب  . ب

 المدرسي، وضمان التمتع الكامل لجميع المواطنين بالحصول عمى التعميم. 
 

 النشر والمتابعة:
، ونص التقرير الووري اإلنسانتوا  المجنة الوولة الطرف "ن تنشر الميثاق العرب  لحقوق  .47

والمالحظات والتوايات المتامية عمى ي ا التقرير عمى نطاق واسر ف  "وساط السمطة القنائية  ا ول
والتشريعية واإلوارية والمنظمات غير الحكومية العاممة ف  الوولة وك لك لعامة الجمهور، وتبوي المجنة 

 استعواويا لمساعوة الوولة عمى الوفا  بالت اماتها عبر "ي شكل لمتعاون الفن .
ستقوم المجنة بمتابعة تنفي  المالحظات والتوايات المتامية مر الوولة الطرف وورًيا لمودوف عمى  .48

 ما تم انجا  .
توا  المجنة الوولة الطرف "ن تقوم ف  تقريريا الووري الثان ، معمومات محووة ومحوثة عن  .49

 .تنفي  جمير توايات المجنة وعن  عمال الحقوق والحريات الواروة ف  الميثاق
توا  المجنة الوولة الطرف "ن تعقو عن  عواويا تقريريا الووري المقبل مشاورات واسعة النطاق  .51

 مر الهيئات الممتاة والمنظمات غير الحكومية وممتمف الجهات العاممة ف  الوولة.
******* 
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 الحادية عشر( الدورة 0ممحق رقم )
 العربية اإلنسانلجنة حقوق  أعضاء

  عمددد  اليدددام الدددوكتور/ يددداوي بدددن
  

 )رئيس المجنة(

  نائب الرئيس( الوكتور/ عبوالمجيو  عالن( 

 عنو المجنة ومقرر التقرير( المستشار/ محمو ف ير( 

  عنو المجنة(( ة/ "منة المهيريا ستا 

  عنو المجنة( / جابر المري ا ستا( 

  ولم يتمكن من الحنور كاًل من:

  عنو المجنة( / ع الوين ا ابح ا ستا( 

  عنو المجنة( المستشار/ محمو مالو الناح( 
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 الحادية عشر( الدورة 6ممحق رقم )
 :الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوفد  

سددددفير  الجمهوريددددة الج ائريددددة الويمقراطيددددة الشددددعبية والمنددددووب   السفير/ ن ير العرباوي
 الوائم لوى جامعة الوول العربية

 موير بو راة الشؤون المارجية السيو/ سوالم ل ير

 و ير مفوض مكمف بالوراسات والتمميص السيو/ سعوي "حمو

مددددوير التنظدددديم والتعدددداون والتوثيددددق بددددو ارة التنددددامن الددددوطن   السيو/ جعالل سميم
 وا سرة ودنايا المر"ة

 موير تطوير الفنون وترديتها بو ارة الثقافة السيو/ ميموو حكيم

 موير بو ارة العمال والتش يل والنمان اإلجتماع  السيو/ راب  مما ن 

 متارف بو ارة الواممية والجماعات المحمية السيوة/ معماش يوى

 عميو "ول شرطة بالمويرية العامة لألمن الوطن  السيو/ تووارت االح الوين

 و ير مستشار بالمنووبية الوائمة السيو/ وحمان وحيو

 الشؤون المارجية بالمنووبية الوائمةكاتب  السيوة/ شمين  سامية
 


