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 :المقدمة

 تقريرىا العاـ األميف طريؽ عف الجامعة مجمس الى تحيؿ بأف( الميثاؽ لجنة) العربية إلنسافا حقوؽ لجنة تتشرؼ 
 فم واألربعيف الثامنة المادة مف الخامسة الفقرة لنص وفقا وتوصياتيا مبلحظاتيا يتضمف ذيال الخامس السنوي
/ ؽ.ؽ رقـ قراره في القمة مستوى عمى الجامعة مجمس قبؿ مف اعتماده تـ الذيو  اإلنساف، لحقوؽ العربي الميثاؽ
 .2004 مايو/ أيار 23 في المؤرخ 16 رقـ العادية الدورة في 270

 العربي الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ مف واسع باىتماـ حظيت قد العربية اإلنساف حقوؽ لجنة أف الى ةاإلشار  وتجدر 
 في يسيـ الذي األمر ف،يالمساعد واألمناء العربية، الدوؿ لجامعة العاـ األميف بدعـ تحظى كما اإلنساف، لحقوؽ
 الدولية الييئات جانب مف كبير باىتماـ تحظي المجنة أف الى باإلضافة .ومقاصدىا غاياتيا وتحقيؽ عمميا نجاح

 .اإلنساف لحقوؽ السامية المفوضية سيما وال اإلنساف، بحقوؽ المعنية التعاقدية
 فم التقرير ىيكؿ ويتكوف. 2013 عاـ مدار عمى الممتدة الفترة خبلؿ المجنة ونشاطات أعماؿ التقرير ىذا يغطي 

 المجنة، لعضوية جدد أعضاء وانتخاب الميثاؽ، في األطراؼ والدوؿ نة،جمال وتفويض القانوني اإلطار: التالية البنود
 والتحديات يا،ب عتماضط التي األنشطةو  المجنة واجتماعات األطراؼ، الدوؿ تقارير بمناقشة الخاصة المجنة ودورات

 . المجنة عمؿ مجاالت كافة تغطي التي المبلحؽ وأخيرا والتوصيات،
 المجنة ضوتفوي القانوني اإلطار: أوال

 تتمثؿو  اإلنساف، لحقوؽ العربي الميثاؽ بموجب ئتأنش تعاقدية عربية آلية أوؿ العربية اإلنساف حقوؽ لجنة تعتبر 
 يامبلحظات تقديـ خبلؿ مف الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ في اإلنساف حقوؽ وحماية تعزيز في الرئيسية يمتيام

 يتـ أعضاء سبعة مف تتكوف ىيو . الدوؿ ىذه جانب مف إلييا ةالمقدم والدورية األولية التقارير عمى ياوتوصيات
 ىؤالء في ويشترط فقط، واحدة لمرة تجديدمل ةمقاب سنوات أربع لمدة السري باالقتراع األطراؼ الدوؿ قبؿ مف يـانتخاب

 تجرد ؿبكو  الشخصية بصفتيـ وايعمم وأف عمميـ، مجاؿ في العالية والكفاءة الخبرة ذوي مف يكونوا أف األعضاء
 .ونزاىة

 الميثاق في األطراف الدول: ثانياً 

 العراؽ جميورية مف كؿ انضمت حيث ،2013 عاـ نياية مع دولة عشر أربعة الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ عدد بمغ 
 في األطراؼ بالدوؿ قائمة األول الممحق في ويرد ،العاـ ىذا خبلؿ الميثاؽ إلى الكويت ودولة السوداف جميوريةو 

 حيز دخؿ الميثاؽ بأف عمما .2013 عاـ نياية مع التقرير ىذا إعداد تاريخ حتى إليو انضماميا وتاريخ الميثاؽ
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 التاسعة المادة مف الثانية لمفقرة وفقا عميو عربية دوؿ سبعة مصادقة بعد 2008 مارس/ آذار 16 في النفاذ
 .اإلنساف لحقوؽ العربي اليوـ باعتباره تاريخال ىذا اعتماد تـ وقد ،واألربعيف

 الميثاق لجنة انتخابات: اً لثثا

 السادة مف كؿ وىـ  2013 مارس/ آذار شير نياية مع المجنة أعضاء مف ربعةأل القانونية واليةال انتياء اثر عمى :
 قامت ،الحسامي طاىر محمد واألستاذ الكعبي، خميفة واألستاذ زعبلني، عبدالمجيد والدكتور اليامي، ىادي الدكتور
 تقديـ إلى دعوتيا اجؿ مف الميثاؽ في األطراؼ العربية الدوؿ إلببلغ لمجامعة العاـ األميف مخاطبةب المجنة

 تاريخ وفي. االنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ مف واألربعيف السادسة المادة لنص وفقا الشاغرة مقاعدال لمؿء مرشحيف
 عبدالمجيد والدكتور( السعودية العربية كةالممم) اليامي ىادي الدكتور السادة مف كؿ انتخاب تـ 17/3/2013

 األصبحي عزالديف واألستاذ( البحريف مممكة) فزيع محمد واألستاذ( الشعبية الديمقراطية الجزائر جميورية) زعبلني
 جنسيتيا يحمموف التي والدوؿ المجنة أعضاء بأسماء قائمة التقرير ليذا الثاني الممحق في ويرد(. اليمف جميورية)

 .انتخابيـ وتاريخ
 المحامي انتخاب تـ المجنة عمؿ بتنظيـ ةالخاص الميثاؽ مف واألربعيف الخامسة المادة مف السابعة الفقرة موجبوب 

 . لمجنة مقررا 20/6/2014 بتاريخ الربابعة عاصـ

  األطراف الدول تقارير بمناقشة الخاصة المجنة دورات: رابعاً 

 مصػادقتيا مػف عػاـ بعػد األولػي تقريرىػا بتقػديـ األطػراؼ الدوؿ تمتـز الميثاؽ فم واألربعيف الثامنة المادة ألحكاـ وفقا 
 التقدـ وبياف الميثاؽ أحكاـ في عمييا المنصوص والحريات الحقوؽ إلعماؿ اتخذتيا التي التدابير لبياف الميثاؽ عمى

: األطػراؼ الػدوؿ مػف مقدمػة يرتقػار  ثبلثػة العربيػة اإلنسػاف حقػوؽ لجنة استممت اإلطار ىذا وفي بيا، لمتمتع المحرز
 العربيػػة اإلمػػارات دولػػة وتقريػػر 25/8/2012 بتػػاريخ البحػػريف مممكػػة وتقريػػر ،1/6/2012 بتػػاريخ قطػػر دولػػة تقريػػر

 .2/10/2013 بتاريخ المتحدة

 األولية التقارير في ،2013 عاـ مدار عمى انعقدت التي والخامسة والرابعة الثالثة دوراتيا في المجنة، نظرت وقد 
 والمبادئ االسترشادية لمخطوط وفقا المتحدة العربية اإلمارات ودولة قطر ودولة البحريف مممكة مف المقدمة

 في النظر لياتآل وفقا وكذلؾ ،األطراؼ الدوؿ مف تقديميا المطموب التقارير ومحتوى بشكؿ المتعمقة التوجييية
 التفاعمي الحوار جمسات في الدوؿ ىذه عف ممثموف ارؾش كما .عمميا تنظيـ أجؿ مف المجنة اعتمدتيا التي التقارير

 .الختامية مبلحظاتيا في لذلؾ تقديرىا عف المجنة أعربت قدو  ،منيا المقدمة التقارير في لمنظر المجنة عقدتيا التي
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 :البحرين مممكة قبل من المقدم األولي التقرير -أ
 تقرير الثالثة دورتيا في العوضي عبدالرحيـ الدكتور برياسة المجنة ناقشت 21/2/2013-16 مف الفترة خبلؿ 

 عاؿ المممكة وفد مع المناقشة جرت وقد. الميثاؽ عمى صادقت التي الثالثة العربية الدولة بصفتيا البحريف مممكة
 عف ممثميف ضـ والذي الرحمف عبد عمي بف صبلح الدكتور اإلنساف حقوؽ شؤوف وزير معالي برئاسة المستوى

 لآلليات وفقاً  الدولة مف المقدـ الوطني التقرير عمى مبلحظاتيا بإبداء المجنة أعضاء وقاـ ،ميةالحكو  الجيات كافة
 الخاصة اإليجابيات مف العديد المبلحظات شممت وقد الرسمي، الوفد مع تفاعمي حوار عبر بيا العمؿ المتبع
 مف مزيد ببذؿ التوصية تستدعي لتيا القضايا بعض عمى الوقوؼ وأيضاً  المممكة، في اإلنساف حقوؽ مسيرة بتعزيز
 .المجنة أعضاء أسئمة عمى بالرد الرسمي الوفد قاـ كما وبنوده، الميثاؽ بأحكاـ االلتزاـ في االستمرار في الجيود

 عممية تيسير أجؿ مف البحريف مممكة لتقرير مقررا ليكوف الربابعة عاصـ األستاذ المحامي اختارت قد المجنة وكانت 
 موضع الدولة إلى إحالتيا يتعيف التي المسائؿ أو بالقضايا قائمة وضع ذلؾ في بما ،الطرؼ الدولة تقرير استعراض

 .محددة نقاط حوؿ معيا التفاعمي الحوار إقامة ثـ ومف االستعداد، مف لتمكينيا المناقشة قبؿ االستعراض
  لمجنة، الثالثة الدورة ألعماؿ الختامية والتوصيات بالمبلحظات الخاص الممحؽ التقرير ليذا الثالث الممحق في رديو 

 موقعيا عمى الختامية والتوصيات المبلحظات ىذه المجنة نشرت كما .البحريف مممكة نقاش بخبلصة والمعني
   humanrightshttp://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_ االلكتروني

 :قطر دولة قبل من المقدم األولي التقرير -ب
 المقدـ األولي التقرير الرابعة دورتيا في العربية اإلنساف حقوؽ لجنة ناقشت 20/6/2013-15 مف الفترة خبلؿ 

 والوفد المجنة أعضاء بيف التفاعمي الحوار شيد وقد ،العوضي عبدالرحيـ الدكتور برياسة قطر دولة مف إلييا
 طرح الدولي، التعاوف وفؤ لش يالقطر  الخارجية وزير مساعد يثان آؿ جبر بف أحمد الشيخ سعادة برئاسة قطريال

 الميثاؽ وادم في عمييا المنصوص والحريات الحقوؽ بشأف المتخذة التدابيرب المتعمقة الفنية المبلحظات مف العديد
 وأىدافيا والمجنة بالميثاؽ تعريفية عمؿ ورشة بتنظيـ نةالمج قياـ المناقشة عممية سبؽ وقد. اإلنساف لحقوؽ العربي
 المؤسسات مف عددب قطر لدولة زيارتيا خبلؿ التقت كما ،الدوؿ بيا تتقدـ التي لمتقارير دراستيا وكيفية عمميا وآليات

 المعنية دنيالم المجتمع ومنظمات اإلنساف لحقوؽ الوطنية المجنة الى باإلضافة التقرير، بإعداد المعنية الحكومية
 العربي بالميثاؽ تعريفيةال عمؿال ورشة تستضيؼ طرؼ دولة ثاني كانت قطر دولة بأف عمماً  اإلنساف، بحقوؽ
 (.الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ بمجنة الخاصة التقرير استبلـ وآلية اإلنساف، لحقوؽ

 عبلوة قطر دولة في اإلنساف لحقوؽ الوطنية جنةلم استماع جمسة عقدت لمجنة الرابعة الدورة انعقاد ىامش وعمى 
 مبلحظاتيـ تسجيؿو  االستماع أجؿ مف اإلنساف، حقوؽ مجاؿ في العاممة ةالقطري المدني المجتمع مؤسسات عمى

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights
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 قدمت اإلنساف لحقوؽ القطرية الوطنية المجنة بأف عمما ،الطرؼ الدولة في اإلنساف حقوؽ حالة حوؿ وتوصياتيـ
 في اإلنساف حقوؽ واقع عمى وطنية كمؤسسة وتوصياتيا مبلحظاتيا تضمف الميثاؽ؛ لبنود وفقا لمجنة ظؿ تقرير
 .التشريعي الصعيد عمى وخصوصا قطر دولة

  بخبلصة والمعني لمجنة الرابعة الدورة ألعماؿ الختامية والتوصيات المبلحظات التقرير ليذا الرابع الممحق في رديو 
 االلكتروني موقعيا عمى الختامية والتوصيات المبلحظات هىذ المجنة نشرت كما .قطر دولة نقاش

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights 
 استعراض عممية تيسير أجؿ مف قطر دولة لتقرير مقررا ليكوف يونس أسعد المستشار اختارت قد المجنة وكانت 

 موضع الدولة إلى إحالتيا يتعيف التي المسائؿ أو بالقضايا قائمة وضع ذلؾ في بما ،الطرؼ الدولة تقرير
 .محددة نقاط حوؿ معيا التفاعمي الحوار إقامة ثـ ومف االستعداد، مف لتمكينيا المناقشة قبؿ االستعراض

 :المتحدة لعربيةا اإلمارات دولة قبل من المقدم األولي التقرير -ج
 المقدـ األولي التقرير الخامسة دورتيا في العربية اإلنساف حقوؽ لجنة ناقشت 26/12/2013-21 مف الفترة خبلؿ 

 الحوار شيد وقد ،الخامسة الدورة رئيس اليامي ىادي الدكتور برياسة المتحدة العربية اإلمارات دولة مف إلييا
 اإلمارات دولة سفير -الظاىري نخيرة بف محمد/ السفير معالي برئاسة اراتياإلم والوفد المجنة أعضاء بيف التفاعمي
 المبلحظات مف العديد طرح ،العربية الدوؿ جامعة لدى الدائـ المندوبو  العربية مصر جميورية في المتحدة العربية
 حيث اإلنساف، لحقوؽ يالعرب الميثاؽ وادم في عمييا المنصوص والحريات الحقوؽ بشأف المتخذة التدابيرب المتعمقة

 االيجابية الجوانب بعض شمؿ والذي الطرؼ، الدولة مف المقدـ الوطني التقرير عمى مبلحظاتيـ المجنة أعضاء قدـ
 ببذؿ التوصية تستدعي التي القضايا بعض عمى الوقوؼ وأيضاً  الدولة، في اإلنساف حقوؽ مسيرة بتعزيز الخاصة

 أعضاء أسئمة عمى بالرد الرسمي الوفد قاـ كما وبنوده، الميثاؽ بأحكاـ زاـبااللت االستمرار في الجيود مف مزيد
 وأىدافيا والمجنة بالميثاؽ تعريفية عمؿ ورشة بتنظيـ المجنة قياـ المناقشة عممية سبؽ انو بالذكر جدير .المجنة
 المتحدة العربية اإلمارات لدولة زيارتيا خبلؿ التقت كما ،الدوؿ بيا تتقدـ التي لمتقارير دراستيا وكيفية عمميا وآليات

 العربية اإلمارات دولة بأف عمماً  اإلنساف، بحقوؽ المعنية المدني المجتمع ومنظمات الحكومية المؤسسات مف عددب
 استبلـ وآلية اإلنساف، لحقوؽ العربي بالميثاؽ تعريفيةال عمؿال ورشة تستضيؼ طرؼ دولة لثثا كانت المتحدة
 أعضاء مكنت الطرؼ الدولة أف الى اإلشارة وتجدر (.الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ بمجنة الخاصة التقرير
 العمالية المدف الى باإلضافة السجوف ومنيا الحكومية المؤسسات مف لعدد ميدانية بزيارات القياـ مف المجنة

 .اإلنساف حقوؽ وحماية تعزيز في جيودىا عمى لبلطبلع

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights
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 بعقد المجنة قامت ،عالمجتم في والحريات الحقوؽ تعزيز مسيرة في اشريك بوصفو لمدنيا المجتمع دور عمى وتأكيدا 
 دولة في اإلنساف حقوؽ مجاؿ في العاممة المدني المجتمع لمؤسسات الدورة ىذه انعقاد ىامش عمى استماع جمسة

 حقوؽ حالة حوؿ سساتالمؤ  ىذه وتوصيات مبلحظات تسجيؿ الجمسة ىذه خبلؿ تـ وقد المتحدة، العربية اإلمارات
 .التشريعي الصعيد عمى وخصوصا الطرؼ الدولة في اإلنساف

 عممية تيسير أجؿ مف المتحدة العربية اإلمارات دولة لتقرير مقررا فزيع محمد المستشار اختارت المجنة باف عمما 
 موضع الدولة إلى حالتياإ يتعيف التي المسائؿ أو بالقضايا قائمة وضع ذلؾ في بما ،الطرؼ الدولة تقرير استعراض

 .محددة نقاط حوؿ معيا التفاعمي الحوار إقامة ثـ ومف االستعداد، مف لتمكينيا المناقشة قبؿ االستعراض
  دولة نقاش بخبلصة والمعني لمجنة الخامسة الدورة ألعماؿ اإلعبلمي البياف التقرير ليذا الخامس الممحق في رديو 

 المتحدة العربية اإلمارات دولة بتقرير الخاصة الختامية والتوصيات المبلحظات فبا عمما .المتحدة العربية اإلمارات
 قد مما المجنة، قبؿ مف المعتمدة التوجييية المبادئ آللية وفقا الطرؼ والدولة المجنة بيف التفاعمي الحوار قيد تزاؿ ال

 وتوصياتيا مبلحظاتيا المجنة ترسؿ حيث التقرير، ىذا متف في تضمينيا دوف يحوؿ قد إضافيا وقتا يستغرؽ
 المجنة تتسمـ أف عمى فييا نظرىا وجية إلبداء المناقشة انتياء تاريخ مف يوما 15 خبلؿ الطرؼ الدولة إلى الختامية
رساليا اعتمادىا قبؿ اإلرساؿ تاريخ مف شير خبلؿ الردود  مجمس والى الطرؼ الدولة إلى النيائية بنسختيا وا 

 .االلكتروني موقعيا عمى نشرىا وكذلؾ العربية، الدوؿ لجامعة العاـ األميف خبلؿ مف الجامعة

  المجنة اجتماعات: خامساً 

 المجنة عمؿ آليات تطوير في خبلليا النظر تـ حيث ،2013 عاـ خبلؿ عادية اجتماعات ستة المجنة عقدت 
 المنظمات مف التقارير استبلـ ةوالي الوطنية التقارير إلعداد التوجييية والمبادئ الداخمي النظاـ اعتماد وخصوصا

 المالية وموازنتيا ونشاطاتيا المجنة عمؿ وأساليب بسير المتعمقة اإلدارية المسائؿ في البت تـ كما الحكومية، غير
 واعتماد ومناقشة األطراؼ، الدوؿ تقارير بمناقشة الخاصة المجنة دورات لعقد البلزمة الترتيبات واتخاذ ،السنوية

 يتعمؽ فيما العربية القمة عف الصادرة القرارات ومتابعة ،إلييا المقدمة التقارير عمى الختامية وصياتوالت المبلحظات
 ماعتاج عقد تـ كما. تقاريرىا تقديـ في اإلسراع بشأف األطراؼ الدوؿ ومخاطبة اإلنساف، حقوؽ بموضوعات

 باإلضافة 19/5/2013-17 بتاريخ ريفالبح لمممكة الختامية والتوصيات المبلحظات اعتماد في لمنظر استثنائي
 في والبت المجنة بأمانة العامميف الموظفيف أداء لتقييـ 14/11/2013-12 بتاريخ أخر استثنائي اجتماع عقد إلى

 . الموظفيف عقود تجديد موضوع
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 : العربي البرلمان مع المجنة تعاون: سادسا

 بمقر العربي بالبرلماف اإلنساف وحقوؽ القانونية لمجنةا وأعضاء العربي البرلماف رئيس مع ااجتماع المجنة قدتع .1
 والبرلماف المجنة بيف والتنسيؽ التعاوف أطر بحث اجؿ مف وذلؾ 29/10/2013 بتاريخ العربية الدوؿ جامعة

 عمؿ فريؽ تشكيؿ تـ قدو . مشتركة نشاطات وتنظيـ العربي لمبرلماف المختمفة األنشطة في المجنة أعضاء ومشاركة
 ىادي الدكتور مف كؿ تسمية المجنة قررت السياؽ ىذا وفي ،جانب كؿ مف أعضاء ثبلث عضوية ضـي مشترؾ
 والمتابعة التنسيؽ اجؿ مف العمؿ فريؽ في كأعضاء ربابعوال عاصـ المحاميو  يونس اسعد المستشارو  اليامي
 .العربي والبرلماف المجنة بيف التعاوف آليات حوؿ تصور ووضع

 بمقر 28/11/2013 بتاريخ العربي والبرلماف المجنة عقدت المتحدة العربية اإلمارات لدولة ةالمجن زيارة إطار في .2
 رئيسا اليامي ىادي الدكتور مف المكوف المجنة عمؿ فريؽ حضره تشاوريا اجتماعا دبي في االمارتية الخارجية وزارة

 العمؿ فريؽ العربي البرلماف جانب مف حضر كما عضوا، يونس اسعد والمستشار مقررا الربابعة عاصـ والمحامي
 اإلنساف وحقوؽ والقانونية التشريعية المجنة مقرر محجوب السيد واألستاذ رئيسا المعاودة عادؿ الدكتور مف المكوف
 اجتماعات عقد ضرورة إلى االجتماع خمص وقد. الكتبي بالعجيد مصبح واألستاذ المبدؾ الرحمف عبد والدكتور
 لحقوؽ العربية بالمحكمة خاصة عمؿ ورشة عقد وتبني العاـ مدار عمى اجتماعات ثثبل عف تقؿ ال تنسيقية
 ولجنة البرلمانييف" بعنواف عمؿ ورشة عقد وكذلؾ ،"والمضموف المغزى: العربية المحكمة" عنواف تحت اإلنساف
 .الجانبيف بيف القادـ االجتماع ىامش عمى القادمة لمفترة مشتركة عمؿ خطة وضع إلى باإلضافة" الميثاؽ

 

 

 

  المجنة أنشطة: سابعا

 الخارجية ومشاركتهم المجنة أعضاء أنشطة -أ

 أطار في وذلؾ والخارجية، الداخمية والمشاركات األنشطة مف العديد في المجنة أعضاء شارؾ النظر، قيد الفترة خبلؿ
 :الصمة ذات اإلنساف حقوؽ مجاؿ في العاممة الجيات مع التعاوف
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 العمل ورش: 

 التوجييية والمبادئ التقارير استبلـ وآلية ومياميا المجنة عمؿ طبيعةو  وأحكامو بالميثاؽ تعريفية عمؿ ورشة دعق تـ .1
 دولة مف المقدـ األولي التقرير لمناقشة الرابعة الدورة عقد إطار في وذلؾ، 22/5/2013-18 بتاريخ قطر دولة في

 والسيد الرقاد محمد السيد إلى باإلضافة ،يونس أسعد ارالمستشو  اليامي ىادي الدكتور المجنة وفد ضـ وقد قطر،
 تـ حيث ،القطرية الخارجية وزارة مقر في يوميف مدار عمى الورشة أعماؿ عقدت وقد. المجنة أمانة مف فوزي محمد

 خصصو  ،الطرؼ الدولة مف لمجنة المقدـ الوطني التقرير أعدت التي الحكومية لمجيات األوؿ اليوـ صيخصت
 لحقوؽ الوطنية المجنة الى باإلضافة اإلنساف بحقوؽ المعنية المدني المجتمع منظمات عف لممثميف ثانيال اليوـ

 مجاؿ في الحكومييف وليفؤ المس كبار مع اتلقاء عدة تنظيـ تـ الورشة ىذه أعماؿ انعقاد خبلؿ بأنو عمما. اإلنساف
 ومدير القطري العدؿ وزير معالي مع المجنة وفد جمع الذي مقاءال أبرزىا كاف قطر، دولة في اإلنساف حقوؽ حماية
 في واسع نطاؽ ىعم نشر اصحفي ابيان التعريفية الورشة نياية في صدر وقد الخارجية بوزارة اإلنساف حقوؽ إدارة
 .الطرؼ الدولة

 فيةتعري عمؿ ورشة المتحدة العربية اإلمارات دولة تقرير مناقشة إطار في العربية اإلنساف حقوؽ لجنة نظمت .2
 بتاريخ المتحدة العربية اإلمارات دولة في التقارير إلعداد اإلرشادية والمبادئ المجنة عمؿ واليات وأحكامو بالميثاؽ

 والمبادئ التقارير استبلـ وآلية ومياميا المجنة عمؿ وطبيعة الميثاؽ بأحكاـ التعريؼ بيدؼ، 24-26/11/2013
 في اإلنساف بحقوؽ المعنية واألىمية والوطنية الحكومية لممؤسسات تالزيارا مف بعدد المجنة قامت كما. التوجييية

 وفد ضـ وقد. المتحدة العربية اإلمارات دولة في اإلنساف حقوؽ واقع عمى االطبلع بيدؼ وذلؾ الطرؼ الدولة
 ،فزيع محمد المستشارو  الربابعة عاصـ والمحامي زعبلني عبدالمجيد والدكتور يونس أسعد المستشار مف كؿ المجنة
 والسيد مراد ففياف واألستاذة الرقاد محمد السيد مف كؿ التعريفية والزيارات الورشة أعماؿ حضور في شارؾ كما

 .المجنة أمانة في العامميف مبارؾ سعيد والسيد يعقوب محمد
 

 المجنة مشاركات -ب

 الجامعة مقر في المنظـ جتماعاال في الربابعو عاصـ المحامي واألستاذ العوضي عبدالرحيـ الدكتور مف كؿ شارؾ .1
 واليادؼ 23/1/2013-22يومي األوروبية مفوضيةال عف وممثميف العربية الدوؿ جامعة إدارات عف ممثميف بيف
 .المجاالت مختمؼ  في بينيما المشترؾ التعاوف سبؿ تعزيز إلى
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-23 بتاريخ المتحدة عربيةال اإلمارات دولة في عقدت التي المستديرة المائدة في اليامي ىادي الدكتور شارؾ .2
 والبحث لمتدريب المتحدة األمـ ومعيد االمارتية الخارجية بوزارة اإلنساف حقوؽ إدارة نظمتيا والتي 26/3/2013

 .اإلنساف لحقوؽ واإلقميمية العربية الحماية آليات حوؿ بجنيؼ
 خبلؿ المنعقديف الدراسييف اليوميف عماؿأ في لممشاركة بالجزائر العميا المحكمة جانب مف لمجنة الموجة ةلمدعو  تمبيو .3

 الوطنية والقوانيف واإلقميمية الدولية المواثيؽ ضوء في اإلنساف حقوؽ حوؿ 20/5/2013-19 مف الفترة
  .المجنة باسـ اإلنساف لحقوؽ عربي ظاـن بناء آفاؽ حوؿ مداخمو ربابعةال عاصـ المحامي قدـ القضائية والممارسات

 والديمقراطية لتنميةا" عنواف تحت العربية الدوؿ جامعة بمقر تعقد التي الندوة أعماؿ يف المجنة مف وفد شارؾ .4
 الوطنية العربية المؤسسات شبكة مع بالتعاوف 10/5/2013-9 يومي خبلؿ" العربي اإلقميمي النظاـ وتطوير
 والمحامي اليامي ىادي توروالدك الزعبلني عبدالمجيد الدكتور مف كؿ المجنة وفد ضـ وقد. اإلنساف بحقوؽ المعنية
 .فزيع محمد المستشارو  يونس أسعد والمستشار الربابعة عاصـ

 الربابعة عاصـ والمحامي األصبحي الديف عز األستاذو  اليامي ىادي الدكتور مف المكوف المجنة وفد شارؾ .2
 في اإلنساف حقوؽ منظومة لتطوير العربي المؤتمر" فعاليات في فزيع محمد المستشارو  يونس أسعد والمستشار

 الوطنية المجنة مف بدعوة 4/6/2013-3 الفترة خبلؿ قطر دولة – الدوحة في عقد الذي "العربية الدوؿ جامعة
 لحقوؽ العربي الميثاؽ حوؿ المجنة باسـ عمؿ ورقة قدـ اليامي ىادي الدكتور باف عمما. اإلنساف لحقوؽ القطرية
 .المؤتمر أعماؿ خبلؿ المشكمة العمؿ رؽف جميع في المجنة أعضاء شارؾ كما اإلنساف،

 في اإلنساف لحقوؽ األوروبية المحكمة لزيارة العربية الدوؿ جامعة في أوروبا إدارة قبؿ مف لمجنة الموجة لمدعوة ةتمبي .3
 عمؿ آليات عمى لبلطبلع 14/12/2013-10 مف الفترة خبلؿ بروكسؿ في األوروبي واإلتحاد ستراسبورغ
 ضـ المجنة مف وفد قاـ الجانبيف، بيف مشتركة تعاوف أدوات وتنظيـ األوربي االتحاد في اإلنساف حقوؽ مؤسسات

 عزالديف والسيد يونس أسعد والمستشار ربابعةال عاصـ المحاميو  رئيسا العوضي عبدالرحيـ الدكتور مف كؿ
 الفترة خبلؿ بروكسؿ يف اإلنساف لحقوؽ االوروبية االليات عمى باالطبلع زعبلني عبدالمجيد والدكتور األصبحي
 اإلنساف حقوؽ مدير بأعماؿ والقائـ اإلنساف لحقوؽ األوروبي المبعوث لقاء تـ كما ،14/12/2013-10 الممتدة

 .يعقوب محمد والسيد الرقاد محمد السيد مف كؿ المجنة أمانة مف شارؾ وقد .األوربية الخارجية العبلقات وحدة في
 والسياسات القوانيف في اإلنساف حقوؽ معاىدات إدماج " بعنواف ورقة ديـتق في الربابعو عاصـ المحامي شارؾ .4

 لحقوؽ السامية المفوضية وتنظم الذي اإلنساف لحقوؽ العالمي باليوـ االحتفاؿ فعاليات في" الوطنية التنمية وخطط
 .2013/ 19/12-18 بتاريخ القاىرة في ـبللئلع المتحدة األمـ ومركز اإلنساف
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  والتوصيات تالتحديا: سابعا

 :يمي ما خاص وبشكؿ الرابع السنوي تقريرىا في ذكرتيا التي والتوصيات التحديات عمى تأكيدىا المجنة تعيد

 مشاركتيا مف بالرغـ اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ إلى بعد تنظـ لـ التي العربية الدوؿ مف عدد ىناؾ يزاؿ ال .1
 . اإلنساف لحقوؽ ميميةواإلق الدولية لبلتفاقيات وانضماميا الفاعمة

 وفقا تقديميا عمييا الواجبة مواعيدىا في المجنة إلى األولية التقارير بتقديـ الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ بعض تأخر .2
 .رسمية كتابات في مرة مف أكثر ليا المجنة مخاطبة رغـ الميثاؽ ألحكاـ

دارات المجنة بيف والتنسيؽ التعاوف ضعؼ .3  والذي اإلنساف بحقوؽ المعنية العربية الدوؿ ةلجامع العامة األمانة وا 
 .بعمميا العبلقة ذات المختمفة األنشطة عف المجنة غياب عمى ينعكس

 المعد الزمني لمبرنامج وفقا اجتماعاتيا وانتظاـ المجنة عمؿ عمى خاص بشكؿ المقر دولة في السياسي المناخ تأثير .4
 . العاـ بداية في

 مقر شاكمة مف واإلدارية المالية المجنة متطمبات توفير وخصوصا ليا الموجستي ـالدع استمرار إلى المجنة حاجة .5
   االلكترونية األرشفة في خبرة ليـ بموظفيف وتزويدىا نثرية وسمفو لمجنة

 :الجامعة مجمس إلى المجنة توصيات -أ

 الجامعة مجمس المجنة توصي تعاقدية عربية آلية أوؿ بوصفيا اإلنساف حقوؽ حماية في المجنة دور تعزيز سبيؿ وفي
 :يمي بما الكريـ

 (.الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ بمجنة متعمؽ الجامعة مجمس اجتماعات اعماؿ جدوؿ عمى خاص بند أدراج (1

 .الميثاؽ عمى المصادقة عمى العربية الدوؿ حث (2

 .الميثاؽ ألحكاـ وفقاً  تقاريرىا تقديـ عمى الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ حث (3

 .األطراؼ الدوؿ الى المجنة مف المقدمة الختامية والتوصيات المبلحظات تنفيذ ضرورة عمى ديأكالت (4

 .المبلئمة الوسائؿ بكؿ اإلنساف حقوؽ ثقافة لنشر وطنية عمؿ خطط بإقرار البدء عمى العربية الدوؿ حث (5
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 العالـ في اإلنساف حقوؽ ئؿمسا في الحاصمة التغيرات لمواكبة اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ تعديؿ في النظر (6
 .بجدية إلييا النظر يتعيف تحديات مف عنو أسفرت وما العربي

 ىيكمة إعادة) المتاحة، الفرص مف االستفادة في( الميثاؽ لجنة) ومنيا العربية اإلنساف حقوؽ آليات عمؿ مواءمة (7
 لمدوؿ والوطني اإلقميمي مستوييفال عمى اإلنساف حقوؽ تعزيز في الفاعمة لممساىمة وذلؾ( العربية الدوؿ جامعة

 .األعضاء

 مف وتمكينيا اإلنساف حقوؽ مجاؿ في المشترؾ العربي العمؿ آليات إحدى باعتبارىا المجنة دور تعزيز عمى التأكيد (8
 .الميثاؽ ألحكاـ وفؽ بيا المنوط بالدور القياـ

 :األطراف الدول إلى المجنة توصيات -ب

 :يمي بما اإلنساف حقوؽ وحماية تعزيز أجؿ مف الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ العربية اإلنساف حقوؽ لجنة توصي

 لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ بمجنة متعمؽ الجامعة مجمس اجتماعات أعماؿ جدوؿ عمى خاص بند أدراج .1
 (.الميثاؽ

 .الميثاؽ مف واألربعيف الثامنة المادة نصل وفقاً  المجنة الى والدورية األولية تقاريرىا تقديـ .2

 المقدمة الختامية والتوصيات المبلحظات تنفيذ أجؿ مف المختمفة واإلدارية التشريعية التدابير تبني عمى العمؿ .3
 .مناقشتيا تـ التي األطراؼ الدوؿ الى المجنة مف

 .المبلئمة الوسائؿ بكؿ اإلنساف حقوؽ ثقافة لنشر وطنية عمؿ خطط إقرار .4

a. وتمكينيا اإلنساف حقوؽ مجاؿ في المشترؾ العربي العمؿ آليات إحدى باعتبارىا لمجنة المستمر الدعـ تقديـ 
 .الميثاؽ ألحكاـ وفؽ بيا المنوط بالدور القياـ مف

 والتقدير،، االحترام فائق بقبول معاليكم وتفضموا

 

 االستاذ المحامي عاصم منصور مقداد ربابعه
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 العربية اإلنسان حقوق لجنة مقرر                                                                      

 المالحق

 .الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ قائمة( 1) رقـ ممحؽ

 .منيـ كبل والية انتياء وتواريخ العربية اإلنساف حقوؽ لجنة أعضاء( 2) رقـ ممحؽ

 .  البحريف مممكة بتقرير الخاصة المجنة وتوصيات مبلحظات (3) رقـ ممحؽ

 .  قطر دولة بتقرير الخاصة المجنة وتوصيات مبلحظات( 4) رقـ ممحؽ

 العربية اإلمارات دولة بمناقشة المتعمؽ لمجنة الخامسة الدورة أعماؿ بشأف اإلعبلمي بالبياف الخاص( 5) رقـ ممحؽ
 .المتحدة

   

عمى تقارير الدوؿ االطراؼ في موقع لجنة حقوؽ اإلنساف العربية المنشورة عمى الموقع مبلحظة: يمكف االطبلع 
 http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrightsااللكتروني 

   

 

 ( 1رقم ) ممحق

 الميثاق قائمة الدول األطراف في

 تاريخ ايداع وثيقة التصديق تاريخ التوقيع الــــــدولة

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights


 

  

13 

 23805521:فاكس 23781911-23599670-23580375:ت حلوان محافظة -المعادي ثكنات -14 شارع33

 األمانة العامة

28/11/2114 28/11/2114 المملكة األردنية الهاشمية )*(  

 15/1/2118 18/9/2116 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 18/6/2116 5/7/2115 مملكة البحرين

 -- 15/6/2114 الجمهورية التونسية

 11/6/2116 2/8/2114 ديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية ال

 -- -- جمهورية جيبوتي

 15/4/2119 1/8/2114 المملكة العربية السعودية

 21/5/2113 21/7/2115 جمهورية السودان

 6/2/2117 17/8/2116 الجمهورية العربية السورية

 -- -- جمهورية الصومال

 "انضمام" 4/4/2113 -- جمهورية العراق

 -- -- ـانسلطنة عم

 28/11/2117 15/7/2114 دولة فلسـطين

 11/1/2119 24/1/2118 دولـة قـطـر

 -- -- جمهورية القمر المتحدة

 5/9/2113 18/9/2116 دولـة الكويت

 8/5/2111 25/9/2116 الجمهورية اللبنانية

 7/8/2116 14/2/2115 دولة ليبيا

 -- 5/9/2114 جمهورية مصر العربية

 -- 27/12/2114 غربيةالمملكة الم
 -- -- الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 12/11/2118 12/11/2114 الجمهورية اليمنية

 

 ( 2رقم ) ممحق

 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية يبين تاريخ انتخاب 

 للجنةاعضوتاريخانتخاب الدولة اسم عضو اللجنة
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 األمانة العامة

 8/9/2011 راث العربيت المتحدةدولت اإلما الرحيم يوسف العوضي بدالدكتور/ ع

 8/9/2011 دولت فلسطين المستشار/ اسعد نعيم يونس

 8/9/2011 المملكت األردنيت الهاشميت عاصم ربابعةالمحامي االستاذ/ 

 20/3/2013 الجمهىريت الجزائريت الديمقراطيت الشعبيت عبدالمجيد زعالني الدكتور/

 20/3/2013 لمملكت العربيت السعىديتا الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي

 20/3/2013 مملكت البحرين محمدجاسم خليفة فزيع المستشار/

 20/3/2013 الجمهىريت العربيت اليمنيت السيد/ عزالدين بن سعيد األصبحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مالحظات وتوصيات المجنة الخاصة بتقرير مممكة البحرين3رقم ) ممحق
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 األمانة العامة

 
 

 العامة االمانة           

                                                                                                                      
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 (الميثاق لجنة) العربية اإلنسان حقوق لجنة
 الثالثة الدورة

 (65-16/)1/1162 

 
 34 المادة بموجب األطراف الدول من المقدمة التقارير في النظر

 ساناإلن لحقوق العربي الميثاق من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  العربية اإلنسان حقوق للجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (ثاقالمي لجنة)

 

 البحرين مملكة
 العربية الدول جامعة

 1162 القاهرة،

مف  48ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المقدـ مف مممكة البحريف بمقتضى المادة  .1
بمقر  2013آذار  21-16عقدة خبلؿ الفترة نالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا الثالثة الم

 واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية. ،القاىرةجامعة الدوؿ العربية في 
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 األمانة العامة

بالحوار و تشيد المجنة بالمصادقة المبكرة لمممكة البحريف عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف،  .2
الذي ضـ رفيع المستوى برئاسة وزير حقوؽ اإلنساف، و  التفاعمي المفتوح الذي أجرتو مع وفد الدولة

معمومات إضافية الذي مكف المجنة مف الحصوؿ عمى ، اتميف مف مختمؼ الوزارات والمؤسسممث
بإجابتو عمى استفسارات وتساؤالت أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية، وىو األمر الذي مكنيـ مف 

 لمدولة امتنانيا عف أيضاً  المجنة وتعرب ،اطبلع أوسع عمى حالة حقوؽ اإلنساف في الدولة الطرؼ

 خطيا بعد المناقشة. الوفد قدميا ميةتكمي معمومات مف قدمتو لما الطرؼ

تشكيؿ المجنة البحرينية المستقمة لتقصي الحقائؽ في أعقاب أحداث بتقدر المجنة قياـ الدولة الطرؼ  .3
 لمواصمة عممية المصالحة الوطنية.والعمؿ عمى تنفيذ توصياتيا  2011شيري فبراير ومارس 

والجيود المبذولة  اء محكمة عربية لحقوؽ اإلنسافإنشالدعوة إلى بدولة الطرؼ مبادرة التشيد المجنة ب .4
 .مف قبميا في ىذا الشأف

الجيود المبذولة مف الدولة الطرؼ في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف عبر بالمجنة  ترحب .5
كاف والتي انضماميا إلى جممة مف الصكوؾ الدولية واإلقميمية الخاصة بحماية حقوؽ اإلنساف، 

واتخاذ  ،2011يونيو  30اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ خرىا المصادقة عمى آ
 اإلجراءات الدستورية لبلنضماـ إلى االتفاقية الدولية الخاصة بحماية األشخاص مف االختفاء القسري.

تحسيف البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة إلعماؿ لجيودىا في مواصمة الدولة الطرؼ بالمجنة  ترحب .6
 وأبرزىا:تحسيف الممارسات والسياسات اليادفة إلى التنفيذ الكامؿ ألحكاـ الميثاؽ، و  فحقوؽ اإلنسا

  لتشريعية التي تـ بموجبيا إعادة تنظيـ العبلقة بيف السمطتيف ا 2112التعديبلت الدستورية عاـ
 والتنفيذية.

  ثنيت الجرائـ التي بموجبيا است 2112لسنة  49مف قانوف قوات األمف العاـ رقـ  81تعديؿ المادة
المتعمقة بحاالت االدعاء بالتعذيب أو المعاممة البلإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بيا 

 مف الجرائـ العسكرية.
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 األمانة العامة

  مف قانوف  232و  218التعديؿ الخاص بمعاقبة مرتكبي التعذيب والمحرضيف عميو بموجب المادتيف
 .2112لسنة  52العقوبات رقـ 

 الخاصة بحماية مف يدعي  2112لسنة  51مف قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ  64دة تعديؿ الما
 تعرضو لمتعذيب.

  نشاء صندوؽ لتعويض صدار مدونة سموؾ لرجاؿ الشرطة، وا  إنشاء نظاـ خاص لتمقى الشكاوى وا 
 .لضحايا االنتياكاتالتعويض المتضرريف إعماال لمبادئ حؽ اإلنصاؼ و 

  الذي جعؿ مف حماية مصالح الطفؿ األولوية في جميع  2112لسنة  37إقرار قانوف الطفؿ رقـ
 القرارات واإلجراءات المتعمقة بالطفولة أيًا كانت الجية التي تصدرىا أو تباشرىا.

  2112إقرار اإلستراتيجية الوطنية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة والخطة التنفيذية لئلستراتيجية في تموز . 

 وزيادة تمثيؿ المرأة في  ،وتقديـ التأمينات ضد التعطؿ ،تنمية البشريةاالستمرار في تحسيف مؤشرات ال
 الييئات المنتخبة عبلوة عمى االستمرار في مبادرات التربية عمى حقوؽ اإلنساف. 

  المالحظــات
 :عامة مالحظات -أوال

ع تسجؿ المجنة أف التقرير المقدـ مف الدولة الطرؼ تضمف جممة مف االيجابيات التي تنسجـ م .7
 ما يمي: ، إال أنيا تبلحظ إلعداد التقاريرالمجنة المعايير والخطوط اإلرشادية التي وضعتيا 

  أشار التقرير إلى أف المعايير والخطوط اإلرشادية إلعداد التقارير صادرة عف األمانة العامة لجامعة
 الدوؿ العربية وليس عف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية.

  ومصادر وطنية كالمجنة الوطنية  عمومات مف مصادر غير حكوميةمعدـ تضميف التقرير ألية
 .لحقوؽ اإلنساف

  إلدماج األحكاـ الواردة في الميثاؽ في الجيود المبذولة مف جانب الدولة الطرؼ لـ يشر التقرير إلى
 التشريعات الوطنية.
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 األمانة العامة

  ولـ ردة في الميثاؽ، بعرض اإلطار التشريعي الخاص بكفالة احتراـ وحماية الحقوؽ الوااكتفى التقرير
بشكؿ كاؼ وموسع إلى المعوقات التي تحوؿ دوف تمتع األشخاص الخاضعيف لوالية الدولة يتطرؽ 

ذكر القيود التي فرضت عمى التمتع بيذه الحقوؽ خاصة في حالة أغفؿ الطرؼ بيذه الحقوؽ. كما 
 .إعبلف حالة السبلمة الوطنية

 بعض الحقوؽ الواردة في الميثاؽ دوف أخرى وأغفؿ  أسيب التقرير في عرض النصوص القانونية عف
 توازف العرض.

 .تجاوز التقرير عدد الصفحات المقررة في المبادئ التوجييية 

 :التقرير بمحتوى تتعمق مالحظات: ثانيا

تمت بيف أعضاء المجنة ووفد الدولة مف خبلؿ اإلطبلع عمى التقرير والمناقشة التي  -المجنة  تسجؿ
 أبرزىا ما يمي: ،مبلحظاتف الجممة م -الطرؼ 

 حكاـ الميثاؽ. ألفييا االستناد جرى ئية قضا سوابؽاستشياد الدولة الطرؼ بأية تبلحظ المجنة عدـ  .8

المجنة عمما بالجيود التي تبذليا الدولة الطرؼ لنشر مبادئ الميثاؽ والترويج ليا، إال أنيا  أخذت .9
 ؽ واسع. أف أحكاـ الميثاؽ ال تبدو معروفة عمى نطا تالحظ

تيا في إعماؿ حؽ تقرير امساىميتضمف اإلشارة لتشير المجنة إلى أف تقرير الدولة الطرؼ لـ  .10
 بموجب المادة الثانية مف الميثاؽ. لمشعوب المصير

فقرة "ب" مف  36تبلحظ المجنة أف الدولة الطرؼ أعمنت حالة السبلمة الوطنية بموجب المادة  .11
ءات المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة مف المادة الرابعة مف الميثاؽ إال إنيا لـ تراع اإلجراالدستور، 

 .فيما يخص إعبلـ الدوؿ األطراؼ األخرى عف طريؽ األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية
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وفر الحد األدنى مف الحماية تمف قانوف اإلجراءات الجنائية ال  334تبلحظ المجنة أف المادة  .12
سابعة مف الميثاؽ، كونو يجيز تنفيذ عقوبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ المنصوص عمييا في المادة ال

 بعد مضي ثبلثة أشير عمى والدتيا وعدـ تغميب مصمحة الطفؿ الرضيع.

لجية اإلدارة التنفيذية تضعؼ  - مكتب األميف العاـ لمتظممات -تبعية أف المجنة إلى  تشير .13
اإلدارات المختمفة المعنية لما يطمب تو، خاصة في ظؿ غياب معمومات حوؿ مدى استجابة استقبللي

 في ىذه الشكاوى ومدى الحصوؿ عمى النتائج المرجوة منيا. 

 أو عمميةيبيف آليات الرقابة القائمة عمى مسألة إجراء تجارب طبية تبلحظ المجنة أف التقرير لـ  .14
و برضائو الحر، وكذلؾ لمتحقؽ مف استحالة إجراء تجارب لمتحقؽ مف أف الشخص قد أعطى موافقت

 عمى أشخاص ليسوا قادريف عمى إبداء مثؿ ىذه الموافقة.

تبلحظ المجنة أف الجزء المخصص مف التقرير لموضوع استقبلؿ القضاء والمحاكمة العادلة قد  .15
ىذا العنواف في أحكاـ جاء مقتضبا، ولـ يتناوؿ بالتفصيؿ البلـز المسائؿ التي عالجيا الميثاؽ تحت 

( منو. كما تبلحظ المجنة أف التقرير لـ يعالج موضوع المحاكمة العادلة بما يكفي 23إلى  11المواد )
 لموقوؼ عمى توفر ضمانات المحاكمة العادلة في الدولة الطرؼ.

ار تبلحظ المجنة أف اإلطار القانوني الناظـ لمحبس االحتياطي لـ يوضح المعايير المعتمدة إلصد .16
يتضمف ما يستوجبو الميثاؽ مف وضع قواعد قانونية خاصة بالتعويض في كما لـ قرار الحبس، 
 .ءتيـبرافي حالة إعبلف أضرار األشخاص المحتجزيف مف بما يمحؽ و  االحتياطيحاالت الحبس 

تبدي المجنة ارتياحيا لوجود نظاـ قضائي خاص باألحداث في الدوؿ الطرؼ في جميع اطر  .17
حاكمة وتنفيذ األحكاـ، وكذلؾ لمجيود المبذولة لفصؿ األحداث المتيميف عف البالغيف، غير التتبع والم

 أنيا تبلحظ تبايف تشريعات الدولة الطرؼ في تحديد سف الطفؿ.

تسجؿ المجنة وجود مشروع قانوف يتعمؽ بمؤسسات اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( ولكنيا تبلحظ  .18
أماكف االحتجاز مف جانب  لجميع دورية زيارات تاحةإ عدـ تضمف التقرير ما يدؿ عمى ضماف
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 المؤسسة الوطنيةمف شاكمة مؤسسات مستقمة تتولي زيارة ىذه األماكف ورصد ظروؼ االحتجاز 

 ومؤسسات المجتمع المدني. المستقمة

تطبيؽ  مدى تضمف توضيحات كافية بشأفتال الدولة الطرؼ وردودىا  تبلحظ المجنة أف تقرير .19
 .إعساره قضائياً الميثاؽ المتعمؽ بضماف عدـ حبس المديف الذي ثبت مف  18المادة 

تبلحظ المجنة أف التشريعات الخاصة بتنظيـ حرية الصحافة واإلعبلـ تتضمف تدابير مف شأنيا  .20
 .حبس الصحفييف وتعريضيـ لمبلحقات قانونية

ؿ إلى تشريعات الدولة الطرؼ تنص عمى ضماف حؽ الصحفييف في الوصو  تبلحظ المجنة أف .21
 غير انو ال توجد أية تدابير تشريعية أو إدارية تكفؿ ممارسة ىذا الحؽ.المعمومات، 

تبلحظ المجنة أف تشريعات الدولة الطرؼ ال تنص عمى أحكاـ قانونية صريحة تحظر العنؼ  .22
 يؤدي إلى تعرض األطفاؿ لمعقاب البدني وتفاقـ مشكمة العنؼ األسري. قد المنزلي، مما 

نفي المسؤولية الجنائية عف الجاني المرتكب لجرائـ العنؼ ضد يأف قانوف العقوبات المجنة  تبلحظ .23
المرأة مف شاكمة االغتصاب في حاؿ الزواج مف المجني عمييا، كما يتـ وقؼ تنفيذ الحكـ وانتياء 

يتعارض مع مبدأ الزواج القائـ عمى الرضا بما ، اج صحيحآثاره الجنائية إذا ما تـ تحرير عقد زو 
 .الميثاؽمف  33امؿ الذي ال إكراه فيو وفقا لمفقرة األولى مف المادة الك

عدـ وجود قانوف يحدد األجر المناسب لمعامميف مف اجؿ تغطية مطالب الحياة المجنة تبلحظ  .24
 األساسية ليـ وأسرىـ في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العاـ.

 :التـوصيــات

الوعي بالحقوؽ المنصوص عمييا في  لنشرفعالة توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ تدابير  .25
 المكمفيف بإنفاذ القانوف والجميور بصفة عامة.الموظفيف أحكاـ الميثاؽ في أوساط القضاء و 

 تشريعاتيا الوطنية مع أحكاـ الميثاؽ.مواءمة تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى  .26
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حاالت الطوارئ إعبلف  حالةتحث المجنة الدولة الطرؼ عمى إدراج حالة السبلمة الوطنية ضمف  .27
 .مادة الرابعة مف الميثاؽأحكاـ الاالستثنائية التي تيدد حياة األمة بموجب 

مف قانوف اإلجراءات الجنائية بما يتوافؽ  334تعديؿ نص المادة إلى لدولة الطرؼ االمجنة  تدعو .28
مؿ حتى تضع حمميا أو مع نص المادة السابعة مف الميثاؽ التي تمنع تنفيذ حكـ اإلعداـ في امرأة حا

في  الطفؿ الفضمىفي أـ مرضع إال بعد انقضاء عاميف عمى تاريخ الوالدة، مع تغميب مصمحة 
 الحالتيف.

ة شكاوى التعذيب أو تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى تفعيؿ دور الييئات المعنية بالتحقيؽ في كاف .29
 . سوء المعاممة ودعـ استقبلليتيا

 لموظفي والتدريب التثقيؼ لتوفير الطرؼ الدولة قبؿ مف المبذولةالجيود تدعو المجنة إلى تكثّيؼ  .31
 . بالبشر االتجار وقانوف التعذيب حظر مجاؿ في والمعنييف والقضاة العاميف والمدعيف القانوف إنفاذ

 لضحايا والمساعدة العوف برامج لتقديـ البلزمة التدابير باتخاذ الطرؼ الدولة المجنة توصى .31
 .المواطنيف بيف واسع نطاؽ عمى الشرطة رجاؿ سموؾ مدونة شرون التعذيب،

 إلجراء خضوعو حاؿ في الحر برضائو الشخص موافقة تكفؿ لمرقابة آليات بإيجاد المجنة توصي .32
 .البشرية باألعضاء االتجار حظر وكذلؾ عممية، أو طبية تجارب

 المعايير احتراـ كفالة نياشأ مف التي البلزمة التدابير اتخاذ عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .33
 الميثاؽ في الواردة الضمانات وكفالة فيو، التوسع وعدـ االحتياطي الحبس قرار إلصدار المعتمدة

 لدى التوقيؼ ذلؾ أسباب معرفة في االحتياطي لمحبس الخاضعيف األشخاص حؽ احتراـ سيما
 .براءتيـ إعبلف حالة في أضرار مف بيـ يمحؽ عما وتعويضيـ وقوعو،

توحيد سف الطفؿ في تشريعات الدولة الطرؼ بما وصي المجنة بمواصمة الجيود الرامية إلى ت .34
عادة إدماجو  يضمف مصمحة الطفؿ في معاممة خاصة تتفؽ مع سنو وتصوف كرامتو وتيسر تأىيمو وا 

 .في المجتمع
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يؿ مشروع قانوف مؤسسات اإلصبلح والتأىاإلسراع في إقرار الطرؼ إلى  تدعو المجنة الدولة .35
 المؤسسات لجميع الدورية الزيارات إتاحة التدابير التي مف شأنيا ضماف جميعوتضمينو )السجوف( 

 .حريتيـ مف حرموا أشخاص فييا ُيحتجز التي

 في األفراد حؽ إعماؿ ضمانات لتوفير الضرورية التدابير اتخاذ عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .36
 .السممي التجمع في بالحؽ التمتع

الخاص بنقؿ الجنسية إلى  قانوفالمشروع  إصدار في اإلسراع الطرؼ الدولة مف جنةالم تطمب .37
 البحرينييف اآلباء أطفاؿ مع المساواة قدـ عمى أجانب مف المتزوجات البحرينيات األميات أطفاؿ

 .أجنبيات مف المتزوجيف

 األفراد حؽ عماؿبإ المتعمقة تشريعاتيا تنقيح في جيودىا مواصمة عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .38
 تداوؿ حرية يضمف قانوف سف خبلؿ مف المعمومات عمى والحصوؿ والتعبير الرأي حرية في

 .الصحفييف حبس عقوبة إلغاء وكذلؾ المعمومات،

العنؼ حماية األسرة مف مشروع قانوف مواصمة جيودىا إلقرار تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى  .39
قانوف العقوبات لكي تضمف تجريـ جميع أشكاؿ العنؼ في األسري ومراجعة األحكاـ ذات الصمة 

 المنزلي. 

مف االغتصاب مرتكبي جرائـ إفبلت وضماف عدـ قانوف العقوبات بتعديؿ توصي المجنة  .41
مبدأ الزواج القائـ عمى الرضاء ، بما يكفؿ المسؤولية الجنائية في حاؿ الزواج مف المجني عمييا

 .الميثاؽ في عميو منصوصقا لما ىو في العقد وفالكامؿ الذي ال إكراه فيو مف جانب طر 

 المناسب األجر يحدد قانوف إيجاد إلى الرامية جيودىا مواصمة عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .41
 .العاـ بالقطاع أسوة الخاص القطاع في لمعامميف

 يف الحؽ عمى الحفاظ مع بالتوازف المستدامة التنمية تكفؿ وطنية خطة وضع إلى المجنة تدعو .42
 .السميمة البيئة
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 بالمنظمات خاص قانوف مشروع إقرار إلى الرامية جيودىا بمواصمة الطرؼ الدولة المجنة توصي .43
 القياـ عمى وتشجعيا المدني المجتمع مؤسسات لعمؿ مواتيةال بيئةال إيجاد بيدؼ األىمية؛ والمؤسسات

 . المجتمع في بدورىا

لتسامح وثقافة التآخي واالنفتاح عمى اآلخر تعزيز برامج االدولة الطرؼ عمى المجنة  تشجع .44
 في المناىج واألنشطة التعميمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية. ياجادموا  

تطمب المجنة مف الدولة الطرؼ أف تعمؿ عمى نشر ىذه المبلحظات الختامية عمى نطاؽ واسع  .45
عف  لرسمية المعنية فضبلً تمع، وبخاصة في أوساط المؤسسات والجيات المجبيف جميع شرائح ا

  .تمع المدنيلمجمؤسسات ا

 انتهى ...
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 المجنة الخاصة بتقرير دولة قطر( مالحظات وتوصيات 4مرفق رقم )
 
 
 

                                    
 
 
 

 العامة األمانة           

                                                                                                                        
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (الميثاق لجنة) العربية اإلنسان حقوق لجنة
 الرابعة الدورة

 (64-16/)5/1162 

 
 34 المادة بموجب األطراف الدول من المقدمة التقارير في النظر

 اإلنسان لحقوق العربي الميثاق من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العربية اإلنسان حقوق للجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاق لجنة)

 

 قطر دولة
 
 

 العربية الدول جامعة

 1162 القاهرة،
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 الميثػاؽ مػف 48 المػادة بمقتضػى قطػر دولػة مػف دـالمق األوؿ التقرير العربية اإلنساف حقوؽ لجنة ناقشت .1
 جامعػػة بمقػػر 2113 حزيػػراف 21-15 الفتػػرة خػػبلؿ المنعقػػدة الرابعػػة دورتيػػا فػػي اإلنسػػاف لحقػػوؽ العربػػي
 .التالية والتوصيات المبلحظات واعتمدت القاىرة، في العربية الدوؿ

 بػػػػالحوار وترحػػػب اإلنسػػػاف، قػػػوؽلح العربػػػي الميثػػػاؽ عمػػػى قطػػػر لدولػػػة المبكػػػرة بالمصػػػادقة المجنػػػة تشػػػيد .2
 القطػري الخارجيػة وزيػر مسػاعد برئاسػة المسػتوى رفيػع الدولة وفد مع أجرتو الذي والبناء المفتوح التفاعمي
 لجنػػة أعضػػاء مكػػف والػػذي والمؤسسػػات، الػػوزارات مختمػؼ مػػف ممثمػػيف ضػػـ والػػذي الػػدولي التعػػاوف لشػئوف
 تقػػدر كمػػا. الطػػرؼ الدولػػة فػػي اإلنسػػاف حقػػوؽ لػػةحا عمػػى األوسػػع االطػػبلع مػػف العربيػػة اإلنسػػاف حقػػوؽ
 المجنػة عقػدتيا والتػي لممناقشة، السابقة التعريفية العمؿ ورشة عقد تسييؿ في الطرؼ الدولة تعاوف المجنة
 وقػػد المػػدني، المجتمػػع مؤسسػػات ولممثمػػي التقريػػر بإعػداد المعنػػي الحكػػومي لمفريػػؽ الدوحػػة، العاصػػمة فػي
 .عقدىا مف المرجوة األىداؼ تحقيؽ في فاعؿ دور التعاوف لذلؾ كاف

 انضماميا عبر اإلنساف حقوؽ وحماية تعزيز مجاؿ في الطرؼ الدولة مف المبذولة بالجيود المجنة ترحب .3
 المصػادقة آخرىػا كػاف والتػي اإلنسػاف، حقػوؽ بحمايػة الخاصػة واإلقميميػة الدوليػة الصػكوؾ مػف جممػة إلى
 ذوي األشػخاص حقػوؽ واتفاقيػة ،2119 عػاـ المػرأة ضػد مييػزالت أشػكاؿ جميػع عمػى القضػاء اتفاقية عمى

 .2118 عاـ الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمـ واتفاقية ،2118 عاـ اإلعاقة

 إلعمػػاؿ الحاضػػنة الوطنيػػة التشػػريعية البيئػػة تحسػػيف فػػي لجيودىػػا الطػػرؼ الدولػػة بمواصػػمة المجنػػة ترحػػب .4
 :وأبرزىا الميثاؽ، ألحكاـ الكامؿ التنفيذ إلى اليادفة والسياسات اتالممارس وتحسيف، اإلنساف حقوؽ

 بػػاحتراـ خاصػػة ضػػمانات مػػف عميػػو اشػػتمؿ بمػػا 2114 عػػاـ قطػػر لدولػػة الػػدائـ الدسػػتور اعتمػػاد - أ
 .اإلنساف حقوؽ

 .العميا الدستورية المحكمة بإنشاء 2118 لعاـ 12 رقـ القانوف سف - ب

 .واإلصبلحية العقابية ؤسساتالم بتنظيـ 2111 لسنة 3 رقـ القانوف سف - ث

 .بالبشر االتجار مكافحة بشأف 2111 لسنة 15 رقـ القانوف سف - ث

 . االجتماعي الصحي التأميف نظاـ بشأف 2113 لسنة 7 رقـ القانوف سف - ج

 قػػانوف أحكػػاـ بعػػض بتعػػديؿ 2111 لسػػنة 8 رقػػـ قػػانوف مػػف مكػػررا 159و 159 المػػادتيف تعػػديؿ - ح
 اتفاقيػػة مػػف األولػػى المػػادة نػػص مػػع يتفػػؽ بمػػا ،2114 لسػػنة 11 رقػػـ بالقػػانوف الصػػادر العقوبػػات
 .الميينة أو البلإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاممة ضروب مف وغيره التعذيب مناىضة
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 لسػػنة 44 رقػػـ األميػري القػػرار بموجػب" 2131 الوطنيػػة قطػػر رؤيػة" لمتنميػػة الشػاممة الرؤيػػة إقػرار - خ
 مجػػػاالت فػػي اإلنسػػاف لحقػػػوؽ الرئيسػػية بالقضػػايا تتعمػػؽ ميمػػػة مواضػػيع تضػػمنت والتػػي 2118
 السػف وكبػار الطفػؿ، وحقػوؽ المػرأة، وتمكػيف الوافػديف، العمػاؿ وحقوؽ والبيئة، والصحة، التعميـ،

 .  والمعوقيف

 

 لسنة 38 رقـ اإلنساف لحقوؽ الوطنية لمجنة المؤسس القانوف بتعديؿ الطرؼ الدولة قياـ المجنة تقدر .4
 باريس، مبادئ مع اتساقا أكثر تكوف لكي 2111 لسنة 17 رقـ بقانوف المرسوـ بموجب ،2112

 المؤسسة لجيود تقديرىا عف تعرب كما. الدولية التنسيؽ لجنة ِقبؿ مف ألؼ الفئة إطار في واعتمادىا
 المستوى عمى فقط وليس العربي المستوى عمى اإلنساف حقوؽ حماية تعزيز إلى الرامية الوطنية
 . الوطني

 حقوؽ مجاؿ في والتوثيؽ لمتدريب المتحدة األمـ مركز باستضافة الطرؼ الدولة مبادرة عمى نةالمج تثني .6
 الممارسات وأفضؿ المعمومات تقاسـ إلى ييدؼ والذي العربية، والمنطقة آسيا غرب لجنوب اإلنساف
 .اإلنساف حقوؽ مجاؿ في المنطقة في األطرؼ الدوؿ قدرات وتعزيز

 بتعزيز المعنية المؤسسية اآلليات مف العديد بإنشاء الطرؼ الدولة قياـ إلى التقدير مع المجنة وتشير .7
 لشؤوف األعمى المجمس: وأبرزىا الحكومي وغير الحكومي المستوييف عمى وحمايتيا اإلنساف حقوؽ
 والمجمس بالبشر، االتجار لمكافحة القطرية والمؤسسة والمرأة، الطفؿ لحماية القطرية والمؤسسة األسرة،

 بحجز الموقوفيف حاالت لدراسة الدائمة والمجنة المسنيف، لرعاية القطرية والمؤسسة لمصحة، عمىاأل
دارة اإلبعاد، دارة الداخمية، بوزارة اإلنساف حقوؽ وا   الشؤوف بوزارة اإلعاقة ذوي واألشخاص المسنيف وا 

 .االجتماعية
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 األمانة العامة

 المالحظــات 

 مالحظات عامة: -أوال
 مػػع تنسػػجـ التػػي االيجابيػػات مػػف جممػػة تضػػمف الطػػرؼ الدولػػة مػػف المقػػدـ رالتقريػػ أف المجنػػة تسػػجؿ .8

 : يمي ما تبلحظ أنيا إال التقارير، إلعداد المجنة وضعتيا التي اإلرشادية والخطوط المعايير

 .حكومية غير مصادر مف معمومات ألية التقرير تضميف عدـ - أ

 .نطاؽ أي وعمى الطرؼ الدولة في نشره تـ إذا فيما التقرير يوضح لـ - ب

 . الطرؼ لمدولة القانوني النظاـ في الميثاؽ مكانة إلى التطرؽ التقرير اغفؿ - ث

 فػػػي الػػػواردة األحكػػػاـ إلدمػػػاج الطػػػرؼ الدولػػػة جانػػػب مػػػف المبذولػػػة الجيػػػود إلػػػى التقريػػػر يشػػػر لػػػـ - ث
 .الوطنية التشريعات في الميثاؽ

 الفئػات جميػع وتثقيؼ عيةتو  مجاؿ في الطرؼ الدولة جانب مف المبذولة الجيود التقرير يبيف لـ - ج
 الميثػػاؽ فػػي الػػواردة باألحكػػاـ المعنيػػيف، المصػػمحة أصػػحاب إلػػى إضػػافة تمػػع،لمجا فػػي والشػػرائح
 .ليا والترويج

 الميثػػاؽ ألحكػػاـ العممػػي لمتطبيػػؽ الفعميػػة الحالػػة كػػاؼ بشػػكؿ أجزائػػو جميػػع فػػي التقريػػر يبػػيف لػػـ - ح
 الطػػرؼ الدولػػة لواليػػة الخاضػػعيف األشػػخاص تمتػػع دوف تحػػوؿ التػػي والمعوقػػات المحػػرز والتقػػدـ
 .الحقوؽ بيذه

 :التقرير بمحتوى تتعمق مالحظات: ثانيا
 الدولة ووفد المجنة أعضاء بيف دار الذي التفاعمي والحوار التقرير عمى اإلطبلع خبلؿ مف المجنة تسجؿ
 :يمي ما أبرزىا المبلحظات، مف جممة الطرؼ

 إمكانيػػػة دوف يحػػػوؿ ممػػػا الرسػػػمية، الجريػػػدة فػػػي لميثػػػاؽا بنشػػػر الطػػػرؼ الدولػػػة قيػػػاـ عػػػدـ المجنػػػة تبلحػػػظ .9
 عػػػدـ تبلحػػػظ كمػػػا، الدسػػػتور مػػػف 68 المػػػادة نػػػص مػػػع اتسػػػاقا وذلػػػؾ المحػػػاكـ، أمػػػاـ بأحكامػػػو االحتجػػػاج
 . الميثاؽ ألحكاـ فييا االستناد جرى قضائية سوابؽ بأية الطرؼ الدولة استشياد

 المصػير تقريػر حػؽ إعمػاؿ فػي لمساىماتيا شارةاإل يتضمف لـ الطرؼ الدولة تقرير أف إلى المجنة تشير .11
 .الميثاؽ مف الثانية المادة بموجب لمشعوب
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 األمانة العامة

 مػف العفػو طمػب بحػؽ يتعمؽ صريحا تشريعيا نصا تتضمف لـ الطرؼ الدولة تشريعات أف المجنة تبلحظ  .11
 .اخؼ بعقوبة العقوبة استبداؿ أو اإلعداـ بعقوبة عميو المحكوـ الشخص جانب

 جريمػػة أف عمػػى يػػنص حكػػـ أي يتضػػمف لػػـ 2114 لعػػاـ 11 رقػػـ العقوبػػات قػػانوف أف إلػػى المجنػػة تشػػير .12
 .الميثاؽ مف الثامنة المادة مف الثانية الفقرة نص مع يتواءـ بما بالتقادـ تسقط ال التعذيب

 المتصػمة والقضػايا بالشػكاوى خاصػة معمومػات أيػة مػف خػبل قػد الطػرؼ الدولػة تقرير أف إلى المجنة تشير .13
 الجنػاة ومحاسػبة العقػاب مػف اإلفػبلت مكافحػة ووسائؿ األفعاؿ تمؾ عف التبميغ آليات أو عذيب،الت بأفعاؿ
 لضػحايا والمسػاعدة العوف تقديـ لبرامج أمثمة ذكر عدـ عمى عبلوة الضحايا، وتعويضات أنصاؼ وطرؽ

عػادة طبيػة ورعايػة حمايػة مف المعاممة وسوء التعذيب  إلنسػانيةا حقػوقيـ وحمايػة ونفسػي جسػدي تأىيػؿ وا 
 والمحػػاميف والشػػيود المتظممػػيف حمايػػة مجػػاؿ فػػي المتخػػذة التػػدابير إلػػى التقريػػر يتطػػرؽ لػػـ كمػػا. والقانونيػػة
 فػػي الطػػرؼ الدولػػة انجػػازات تقيػػيـ يضػػعؼ ممػػا واالنتقػػاـ، التخويػػؼ مػػف بػػالتحقيؽ صػػمة ليػػـ ممػػف وغيػػرىـ

 .المجاؿ ىذا

 دسػػتورية عمػػى الرقابػػة فكػػرة تبنػػى قػػد الطػػرؼ دولػػةال دسػػتور أف الػػى  أشػػار قػػد  التقريػػر  أف المجنػػة تبلحػػظ .14
 تبلحػػظ كمػػا، التطبيػػؽ موضػػع توضػػع لػػـ الرقابػػة ىػػذه إف ،اال 2118 لسػػنة 12 رقػػـ لمقػػانوف وفقػػا القػػوانيف

 الحقػػوؽ وحمايػػة احتػػراـ يكفػػؿ بمػػا ، القػػوانيف دسػػتورية فػػى النظػػر بميمػػة تقػػوـ أخػػرى جيػػات وجػػود عػػدـ
 . الدستور مف الثالث الفصؿ في الواردة العامة والحريات

 قػد  اإلداريػة المنازعػات فػي الفصػؿ بشػأف 2117 لسػنة 7 رقـ قانوف مف الثالثة المادة أف إلى المجنة تشير .15
 مػف 12 المادة بأحكاـ مساسا يعد ما وىو ، القضائية السمطة رقابة مف اإلدارية القرارات مف العديد حصف
 . لواليتيا خاضع شخص لكؿ بدرجاتو التقاضي حؽ عمى أكدت التي الميثاؽ

 وبخاصػة وااللتماسػات، الشػكاوى تمقػي آليػات فعاليػة بشػأف معمومػات أليػة التقريػر تقديـ عدـ المجنة تبلحظ .16
 عمميػة عمػى يػؤثر بمػا ، مرضية تسويات إلى لموصوؿ  المعنية والجيات الحكومية اإلدارات استجابة مدى
 . اإلنساف حقوؽ حماية في اآلليات ىذه فعالية قياس

 23 رقػـ الجنائيػة اإلجراءات قانوف بموجب اإلحتياطي الحبس بنظاـ الخاصة التشريعات أف المجنة تبلحظ .17
 بوضػػع والخاصػػة منػػو، 14 المػػادة مػػف السػػابعة الفقػػرة نػػص فػػي الميثػػاؽ يسػػتوجبو مػػا تكفػػؿ لػػـ 2114 لسػػنة
 . القانوني غير أو التعسفي األعتقاؿ أو التوقيؼ حاالت في بالتعويض متعمقة قانونية قواعد
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 األمانة العامة

 واألمػاف الحريػة فػي األفػراد حػؽ تقييػد شػانيا مػف أحكامػا تتضػمف  االسػتثنائية التشريعات أف المجنة تبلحظ .18
 اإلرىػاب مكافحػة قػانوف و المجتمػع حمايػة بشاف 2112 لسنة 17 رقـ القانوف في وردت والتي الشخصي،

 المػادة مػف الخامسػة الفقػرة نػص ؼيخػال ممػا ،2113 لسنة 5 رقـ الدولة امف جياز وقانوف 2114 لسنة 3
 .عامة كقاعدة االحتياطي الحبس حاالت مف جعمت والتي الميثاؽ، مف 14

 بػوزارة أنػاط الػذى التشػريعي الػنص يوضػح لػـ الطػرؼ الدولػة مػف البلحقػة والػردود التقرير أف المجنة تبلحظ .19
 . األنتخاب  عممية تولي الداخمية

 ظيػور الػي يػؤدي قػد بمػا الوثػائؽ حممػة أوضػاع تسػوية فػى الطرؼ الدولة جيود كفاية عدـ المجنة تبلحظ  .21
 بػالحقوؽ التمتػع مف وأسرىـ وحرمانيـ(  تقريبا شخص 1511) األفراد مف لعدد الجنسية إنعداـ مف حاالت
 .تمييز دوف األفراد لكؿ الميثاؽ كفميا التي والثقافية واألجتماعية واألقتصادية المدنية

 أربػاب مػنح عنػدما لكفبلئيػـ، الوافػديف العمػاؿ تبعيػة مػف جػوىرة فػى يزيػد  الكفيؿ نظاـ أف إلى المجنة تشير .21
 النظػػاـ ىػػذا أف كمػػا وغيرىػػا، الػػببلد لمغػػادرة موافقتػػو عمػػى والحصػػوؿ العامػػؿ إقامػػة إلغػػاء فػػي الحػػؽ العمػػؿ
نيائػػو حػػر بشػػكؿ عممػػو اختيػػار فػػي حقػػو مػػف العامػػؿ حرمػػاف فػػي تتسػػبب التػػي األحكػػاـ مػػف جممػػة تضػػمف  وا 

 .  التنقؿ حرية مف حرمانو عمى عبلوة حقوقو، العمؿ صاحب يحتـر ال عندما قانوني كؿبش

 تمػػتعيـ وضػػماف الوفػديف العمػػاؿ أوضػػاع متابعػة عػػف والحمايػػة الرقابػة آليػػات فعاليػػة ضػعؼ المجنػػة تبلحػظ .22
 نيػػةالميدا التفتػػيش عمميػػات وعػػدد المفتشػػيف عػػدد حيػػث مػػف سػػواء العمػػؿ، قػػانوف ليػػـ كفميػػا التػػي بحقػػوقيـ
 .المحمية بمغاتيـ العماؿ شكاوى تمؽ مف المفتشيف وتمكف

 بحمايػػػة التمتػػػع مػػػف المنػػػازؿ عمػػػاؿ فئػػػة اسػػػتثنى قػػػد 2114 لسػػػنة 4 رقػػػـ العمػػػؿ قػػػانوف أف المجنػػػة تبلحػػػظ .23
 عػػف العمػػؿ إدارة امتنػػاع مػػف اإلنسػػاف لحقػػوؽ القطريػػة الوطنيػػة المجنػػة رصػػدتو مػػا إلػػى تشػػير كمػػا أحكامػػو،
 .عمييـ العمؿ قانوف سرياف عدـ بدعوى المنازؿ عماؿ مف دمةالمق الشكاوى استقباؿ

 ممارسػػػػة عمػػػػى قيػػػػودا تتضػػػػمف 1979 لسػػػػنة 8 رقػػػػـ والنشػػػػر المطبوعػػػػات قػػػػانوف أحكػػػػاـ أف المجنػػػػة تبلحػػػظ .24
 الحػؽ الصػحفية المطبوعػة لصػاحب تجيػز التػي 26 المػادة نص في جاء ما وبخاصة اإلعبلمية، األنشطة

 صػػدور مػػف شػػير خػػبلؿ الػػوزراء مجمػػس إلػػى التػػرخيص إلغػػاء أو عطيػػؿالت أو الوقػػؼ قػػرار مػػف الػػتظمـ فػػي
 القػػرار ىػػذا ويعػػد الشػػأف ىػػذا فػػي يصػػدر الػػذي الػػوزراء مجمػػس قػػرار فػػي الطعػػف يمكنػػو ال انػػو غيػػر القػػرار،
 . الطعف طرؽ استنفاذ في الصحفية المطبوعة صاحب حؽ ييدر مما نيائيا،
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 التجمعػات تنظػيـ فػى لمحػؽ الناظمػة القانونيػة القواعػد شافب معمومات تقديـ اغفؿ التقرير اف المجنة تبلحظ .25
 . الحؽ بيذا الطرؼ الدولة مواطنى كافة لتمتع توافرىا واجب شروط ىناؾ كاف اذا  وما السممية

 جممػػة تضػػمف قػػد  الخاصػػة والمؤسسػػات الجمعيػػات بشػػاف2114 لسػػنة 12 رقػػـ قػػانوف أف إلػػى المجنػػة تشػػير .26
 اإلداريػة المعوقػات مػف العديػد وجػود إلػى باإلضػافة المػدني، المجتمػع مؤسسات عمؿ تعيؽ التي القيود مف
 والبيروقراطيػة األساسػي والنظػاـ التأسػيس عقػود دراسػة أمػد وطػوؿ اإلجػراءات بطء شاكمة مف إشيارىا أماـ

 . التأسيس لعقود الموضوعة بالنماذج الشديد بااللتزاـ المتمثمة

 لؤللفيػػة، اإلنمائيػػة األىػػداؼ مػػف معينػػة غايػػات تحقيػػؽ فػػي الضػػعؼ أوجػػو بعػػض ىنػػاؾ أف المجنػػة تبلحػػظ .27
 أف كمػػا. لمبيئػػة المسػػتدامة اإلدارة وىػػدؼ السياسػػية، مسػػاىمتيا مسػػتوى ورفػػع المػػرأة تمكػػيف ىػػدؼ وبخاصػػة

 الرعاية خدمات عمى الضغوط تكثيؼ إلى يؤدي قد الوافدة العمالة زيادة نتيجة السكاف النمو معدالت زيادة
 .  ونوعيتيا الخدمات ىذه تقديـ مستوى إضعاؼ احتماالت يزيد بما وغيرىا اإلسكانيةو  والتعميمية الصحية

 :التـوصيــات
 

 .الرسمية الجريدة في اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ بنشر الطرؼ الدولة المجنة توصي .1

الميثاؽ في  توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ تدابير فعالة لنشر الوعي بالحقوؽ المنصوص عمييا في أحكاـ .2
 أوساط القضاء والموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوف والجميور بصفة عامة.

 بعقوبػة استبداليا أو العقوبة عف العفو طمب في باإلعداـ عميو المحكوـ لمشخص وسائؿ بإيجاد المجنة توصي .3
 .الميثاؽ مف السادسة المادة أحكاـ مع اتساقا اخؼ

 ال التعػذيب جريمػة أف عمػى يػنص صػريح حكػـ 2114 لسػنة 11 رقػـ العقوبػات قػانوف بتضميف المجنة توصي .4
 .الميثاؽ مف الثامنة المادة مف الثانية الفقرة ألحكاـ إعماال بالتقادـ تسقط

 سػػػوء أو التعػػػذيب شػػػكاوى كافػػػة فػػػي بػػػالتحقيؽ المعنيػػػة الييئػػػات دور تفعيػػػؿ إلػػػى الطػػػرؼ الدولػػػة المجنػػػة تػػػدعو .5
 واإلدانات والمبلحقات والتحقيقات الشكاوى عف إحصائية بيانات تجميع عف فضبل استقبلليتيا، ودعـ المعاممة

سػػاءة التعػػذيب قضػػايا فػػي  ذلػػؾ فػػي بمػػا لمضػػحايا المتاحػػة الجبػػر بطػػرؽ الخاصػػة البيانػػات وكػػذلؾ المعاممػػة، وا 
عادة التعويض  .التأىيؿ وا 

 العممػي البحػث قيػاتأخبل بشػأف قػانوف مشػروع إقػرار أجؿ مف جيودىا مواصة عمى الطرؼ الدولة المجة تحث .6
 . الطبية البحوث فى المشاركيف األشخاص وحماية
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 األمانة العامة

 خاصػة أحكامػا وتضمينو 2111 لسنة 15 رقـ بالبشر االتجار قانوف النظر إعادة الطرؼ الدولة المجنة توصي .7
نشاء الضحايا وتعويض بحماية  . بتعويضيـ خاص صندوؽ وا 

 15 رقـ بالبشر االتجار لقانوف الفعاؿ التنفيذ لكفالة زمةالبل التدابير جميع باتخاذ الطرؼ الدولة المجنة توصي .8
 مػػػػف العديػػػػد بمسػػػػاعدة قامػػػػت قػػػػد بالبشػػػػر اإلتجػػػػار لمكافحػػػػة القطريػػػػة المؤسسػػػػة أف خاصػػػػة و ،  2111 لسػػػػنة

 . المختصة المحاكـ أماـ التعويض دعاوي برفع الضحايا

 النيابػة وأعضػاء والقضػاة القػانوف إنفػاذ يلمػوظف وتثقيفيػة تدريبيػة برامج تنظيـ عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .9
 تعزيػػػز عمػػػى تحػػػث كمػػا بالبشػػػر، االتجػػػار ضػػحايا األشػػػخاص مػػػع يتعػػػامموف ممػػف الطبيػػػيف والمػػػوظفيف العامػػة
 بالبشػر االتجػار بمخاطر التوعية في اإلعبلـ ووسائؿ المدني المجتمع مؤسسات دور بتفعيؿ الخاصة جيودىا
 . منو الوقاية وسبؿ

 والموجسػتي المػادي الػدعـ وتػوفير 2118 لسػنة 12 رقػـ الدستورية المحكمة قانوف أحكاـ فعيؿبت المجنة توصي .11
 .اإلنساف حقوؽ وحماية لتعزيز جوىرية ضمانة بوصفيا بفعالية بمياميا القياـ اجؿ مف ليا

 يضػػمف بمػػا اإلداريػػة المنازعػػات فػػي الفصػػؿ بشػػأف 2117 لسػػنة 7 رقػػـ القػػانوف النظرفػػي إعػػادة المجنػػة توصػػي .11
 فػػػي الػػػوارد بدرجاتػػػو التقاضػػػي حػػػؽ احتػػػراـ لتكػػػرس القضػػػائية السػػػمطة لرقابػػػة اإلداريػػػة القػػػرارات جميػػػع إخضػػػاع
 .الميثاؽ

 كػػػانوا إذا فيمػػػا النظػػػر دوف المػػػواطنيف لجميػػػع الدسػػػتورية الحمايػػػة شػػػمولية عمػػػى الطػػػرؼ الدولػػػة المجنػػػة تحػػػث .12
 خػػػاص وبشػػػكؿ القػػػانوف، أمػػػاـ التمييػػػز ـوعػػػد المسػػػاواة لمبػػػدأ تحقيقػػػا بػػػالتجنس مػػػواطنيف أـ باالصػػػؿ مػػػواطنيف
 .الجنسيف بيف المساواة

 فػي المعتمػدة المعػايير احتػراـ كفالػة شػأنيا مػف التػي البلزمػة التػدابير اتخػاذ عمػى الطػرؼ الدولػة المجنػة تحػث .13
 حقػػػوؽ بػػػاحتراـ الخاصػػػة الضػػػمانات وكفالػػػة، فيػػػو التوسػػػع وعػػػدـ االحتيػػػاطي الحػػػبس بنظػػػاـ الخاصػػػة الميثػػػاؽ

 .براءتيـ إعبلف حالة في أضرار مف بيـ يمحؽ عما وتعويضيـ االحتياطي، لمحبس اضعيفالخ األشخاص

 مكافحػػة وقػػانوف 2112 لسػػنة 17 رقػػـ تمػػعلمجا حمايػػة قػػانوف فػػي النظػػر باعػػادة الطػػرؼ الدولػػة المجنػػة توصػػي .14
 جميػػػػع تمتػػػػع لضػػػػماف 2113 لسػػػػنة 5 رقػػػػـ الدولػػػػة أمػػػػف جيػػػػاز إنشػػػػاء وقػػػػانوف 2114 لسػػػػنة 3 رقػػػػـ اإلرىػػػػاب

 .الميثاؽ في الواردة األساسية الضمانات بجميع حريتيـ مف المحروميف شخاصاأل
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 األمانة العامة

 اتساقا تقدير أقؿ عمى سنة 12 إلى سنوات سبع مف الجنائية المسؤولية سف برفع الطرؼ الدولة المجنة توصى .15
 وتيسػر كرامتػو وتصػوف سػنو مػع تتفػؽ خاصػة معاممة في الطفؿ مصمحة تضمف التي الفضمى الممارسات مع
عادة أىيموت  .المجتمع في إدماجو وا 

 ثبػػػت شػػػخص حػػػبس جػػػوز عػػػدـ عمػػػى الوطنيػػػة تشػػػريعاتيا فػػػي صػػػراحة بػػػالنص الطػػػرؼ الدولػػػة المجنػػػة توصػػػي .16
 .الميثاؽ مف عشرة الثامنة المادة مع اتساقا تعاقدي التزاـ عف ناتج بديف الوفاء عف إعساره قضائيا

قػامتيـ الوافػديف وخػروج دخػوؿ تنظػيـ نوفقػا مػف 38 المػادة نص في النظر إعادة إلى المجنة تدعو .17  وكفػالتيـ وا 
 بمػػا 2119 لسػػنة 3 رقػػـ واإلصػػبلحية العقابيػػة المؤسسػػات تنظػػيـ قػػانوف مػػف 76 والمػػادة 2119 لسػػنة 4 رقػػـ
 إنشػائيا فػي يراعػى إيػواء بػدار األبعػاد حجػز واستبداؿ الشخصي واآلماف الحرية في الوافديف العماؿ حؽ يكفؿ

 . العقابية المؤسسات في يتوافر ال ما وىو مرحميفال وحالة وضع وعمميا

 الشػكاوى تمقػي آليػات وفعاليػة دور تعزيػز مجػاؿ فػي المبذولػة الجيػود مواصمة عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .18
 اآلليػػػات ليػػػذه حقػػػوقيـ المنتيػػػؾ األفػػػراد اسػػػتخداـ لتسػػػييؿ توعيػػػة حممػػػة تػػػنظـ خػػػبلؿ مػػػف وذلػػػؾ وااللتماسػػػات،

لػػػز  فعػػػاال، اسػػػتخداما  إلػػػى لموصػػػوؿ اآلليػػػات ىػػػذه مػػػع التعػػػاوف عمػػػى المختمفػػػة الحكوميػػػة واإلدارات الجيػػػات اـوا 
 .وااللتماسات لمشكاوى وعاجمة مرضية تسويات

 الحيػػاة إدارة فػػي المػػواطنيف مشػػاركة تعزيػػز شػػانيا مػػف التػػي التػػدابير كافػػة باتخػػاذ الطػػرؼ الدولػػة المجنػػة توصػػي .19
 يضػػمف بمػػا االنتخابيػػة العمميػػة إدارة بيػػا المنػػاط الجيػػات ودعػػـ االنتخػػاب قػػانوف إصػػدار فػػي واإلسػػراع العامػػة،
 .ونزيية حرة بطريقة أردتيـ عف المواطنيف تعبير

 التي والمسيرات العامة االجتماعات بشاف 2114 لسنة 18 رقـ القانوف أحكاـ في النظر بإعادة المجنة توصي .21
 يحتػػػـر مجتمػػػع فػػػي الضػػػرورة تقتضػػػييا دمحػػػد قانونيػػػة ضػػػوابط ووضػػػع السػػػممي التجمػػػع فػػػي األفػػػراد حػػػؽ تقييػػػد

 مػػف السػابعة الفقػرة نػص مػع اتسػػاقا الشػأف ىػذا فػي لصػبلحياتيا اإلدارة ممارسػػة عنػد اإلنسػاف وحقػوؽ الحريػات
 .الميثاؽ مف والعشريف الرابعة المادة

 مػرأةال مسػاواة يكفػؿ بمػا 2115 لسػنة 38 رقػـ الجنسػية قػانوف  فػى النظػر بإعػادة الطػرؼ الدولة المجنة توصي .21
 بػالتجنس والمػواطف باألصػؿ المػواطف بػيف التمييػز وحظػر الجنسػية، أبنائيػا كسػب فػي القطػري بالرجؿ القطرية
 المصمحة مراعاه مع العامة الوظائؼ وتقمد التشريعية لمييئات والترشح االنتخاب في بالحؽ التمتع صعيد عمى

 .  لمطفؿ الفضمي
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 األمانة العامة

 يػتـ لػـ اإلسػقاط ذلػؾ أف بضماف جنسيتيـ إسقاط تـ الذيف صاألشخا حؽ بكفالة الطرؼ الدولة المجنة توصي .22
 عمػػػى الطػػػرؼ الدولػػػة تحػػػث كمػػػا،  الميثػػػاؽ مػػػف 29 المػػػادة مػػػف 1 لمفقػػػرة وفقػػػا قػػػانوني غيػػػر أو تعسػػػفي بشػػػكؿ

 انعػػػداـ حػػػاالت لمنػػػع الجنسػػػية باكتسػػػاب األفػػػراد حػػػؽ وكفالػػػة( الوثػػػائؽ حػػػاممي) تجنػػػيس فػػػي جيودىػػػا مواصػػػمة
 .الجنسية

 الػرأي حريػة فػي األفػراد حػؽ بإعمػاؿ المتعمقػة تشػريعاتيا تنقػيح فػي اإلسػراع عمػى الطػرؼ لدولػةا المجنة توصي .23
 .المعمومات عمى والحصوؿ والتعبير

 التنقؿ فى الحؽ حرية فى الفعمية المساواه بضماف المتعمقة اإلجراءات تعزيز الي الطرؼ الدولة المجنة توصي .24
 . الببلد خارج السفر وخاصو

 المعيشػػة تكػػاليؼ نفقػػات بتغطيػػة كفػػيبل يكػػوف المناسػػب بػػاألجر تشػػريع فػػرض عمػػى الطػػرؼ ولػػةالد المجنػػة تحػػث .25
 . بالبشر لبلتجار حاالت إلى تؤدي التي االستغبلؿ حاالت بعض وعبلج األساسية

 فػي واستخداميا الطرؼ، الدولة في المينية واإلصابات باألمراض خاصة بيانات قاعدة بناء عمى المجنة تحث .26
 السػػبلمة قواعػػد عمػػى العمػػاؿ بتػػدريب األعمػػاؿ أصػػحاب إلػػزاـ ينبغػػي كمػػا. الصػػمة ذات الوقايػػة سياسػػة وضػػع
 .شروطيا توفر ومراقبة المينية

 يمكػف بحيػث الوافػديف، العمػاؿ أجػور دفػع في البنكية الحسابات نظاـ اعتماد عمى الطرؼ الدولة المجنة تشجع .27
 .منتظـ وبشكؿ ممةكا العماؿ أجور بتقديـ األعماؿ أصحاب التزاـ مراقبة

 العمؿ استخداـ كافة حظر مع يتواءـ بما الكفالة نظاـ إللغاء زمنية خريطة بتبني الطرؼ الدولة المجنة توصي .28
لغػػػاء العمػػػؿ، صػػػاحب موافقػػػة إلػػى الحاجػػػة دوف أعمػػػاليـ بتغييػػػر لمعمػػاؿ السػػػماح وكػػػذلؾ وظروفيػػػا، القسػػري  وا 
لغاء العماؿ تأشيرات فسخ في العمؿ صاحب سمطة   يتـ حيف والى. مغادرة تأشيرة عمى العامؿ حصوؿ طشر  وا 
 الوافػػديف العمػػاؿ حقػوؽ تحمػػي التػي القانونيػػة األحكػاـ بالكامػػؿ الطػرؼ الدولػػة تنفػذ أف عمػػى المجنػة تحػػث ذلػؾ،

 .حقوقيـ تنتيؾ الذيف لمعماؿ فعالة قانونية انتصاؼ سبؿ توفر وأف الكفيؿ، نظاـ إطار في وحرياتيـ

 العمػػػؿ قػػػانوف مخالفػػػات فػػػي التحقيػػػؽ عمػػػى العمػػػؿ مفتشػػػي قػػػدرات تحسػػػيف عمػػػى رؼالطػػػ الدولػػػة المجنػػػة تحػػػث .29
جراءات  التػزاـ لضػماف يكفي بما العمؿ أماكف مراقبة عف المسؤوليف المفتشيف عدد وزيادة والسبلمة، الصحة وا 
 يدانيةالم التفتيش عمميات عدد زيادة عمى تحثيا كما. والسبلمة الصحة ومعايير العمؿ بقانوف العمؿ اصحاب
 يتكممػػوف فػػورييف متػػرجميف أو مفتشػػيف واسػػتخداـ والعمػػؿ، والسػػبلمة الصػػحة النظمػػة األمثػػؿ التطبيػػؽ لضػػماف
 .الوافديف لمعماؿ األصمية المغات
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 التشػريعية، اإلجػراءات قيػد يػزاؿ ال الػذي بالمنػازؿ المستخدميف قانوف مشروع إقرار في باإلسراع المجنة توصي .31
 .المنازؿ عماؿ شكاوي لتمقي خاص جية بإيجاد توصي كما

 والمؤسسػات الجمعيات بشأف 2114 لسنة 12 رقـ  القانوف  فى النظر إعادة عمى الطرؼ الدولة المجنة تحث .31
 مؤسسات تشجيع خاص وبشكؿ المجتمع، في دورىا في بالقياـ المدني المجتمع لمؤسسات يسمح بما الخاصة
 عرضػة األكثػر الفئػات والسػيما ثقافتيػا ونشػر اإلنسػاف ؽحقػو  عػف الػدفاع مجػاؿ فػي لبلنخػراط المػدني المجتمع
 .لبلنتياؾ

 األقتصػادية مسػاىمتيا مسػتوى ورفػع المرأة تمكيف إلى الرامية جيودىا مواصمة إلى الطرؼ الدولة المجنة تدعو .32
 .  القطري المجتمع في والسياسية

 مػػف السػػريعة السػكانية الزيػػادة ؿظػػ فػي الصػػحي لمقطػػاع المقػدـ والبشػػري المػػالي الػدعـ باسػػتدامة المجنػػة توصػى .33
 التحتيػػة البنيػػة تييئػػة وبخاصػػة والمقيمػػيف، لممػػواطنيف المقدمػػة الصػػحية الخػػدمات ومسػػتوى نوعيػػة كفالػػة اجػػؿ
 نمػط حيػث مػف سػواء الوقايػة أشػكاؿ عمػى والتركيػز الصػحي التثقيػؼ بػرامج وتفعيػؿ الطبية الكوادر عدد وزيادة
 . المعدية األمراض بمكافحة اـ لممرض المسببة السموكية العوامؿ اـ الحياة

 الوافػػػديف العمػػاؿ أطفػػاؿ فػػييـ بمػػف األطفػػاؿ، جميػػع التحػػاؽ إمكانيػػة الطػػرؼ الدولػػة تكفػػؿ بػػأف المجنػػة توصػػي .34
 .العامة أو الخاصة بالمدارس الخاص، القطاع في العامميف

 بػػػرامج وتعزيػػػز افاإلنسػػػ حقػػػوؽ عمػػػى والتػػػدريب لمتثقيػػؼ  جيودىػػػا مواصػػػة عمػػػى الطػػػرؼ الدولػػػة المجنػػػة تشػػجع .35
دماجيػػػا اآلخػػػر عمػػػى واالنفتػػػاح التػػػآخي وثقافػػػة التسػػػامح  التػػػدريب وبػػػرامج التعميميػػػة واألنشػػػطة المنػػػاىج فػػػي وا 
 .الرسمية وغير الرسمية
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 (5مرفق رقم )

 تحدةالخاص بالبيان اإلعالمي بشأن أعمال الدورة الخامسة لمجنة المتعمق بمناقشة دولة اإلمارات العربية الم

 24/12/2013-23خالل الفترة 

-23افتتحػػػت لجنػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف العربيػػػة )لجنػػػة الميثػػػاؽ العربػػػي( أعمػػػاؿ الػػػدورة الخامسػػػة خػػػبلؿ الفتػػػرة 
 ، كأوؿ آلية عربية عيد إلييا بموجب الميثاؽ العربي االضطبلع بتمقي تقارير الدوؿ األطراؼ. 24/12/2113

قػػدـ مػػف الدولػػة الطػػرؼ )دولػػة االمػػارات العربيػػة المتحػػدة( وقػػد قػػاـ قامػػت لجنػػة الميثػػاؽ بمناقشػػة التقريػػر الم
بإلقػػاء كممػػة االفتتػػاح الػػذي أكػػد سػػعادتو فييػػا اف إنشػػاء ىػػذه  الخامسػػة الػػدكتور/ ىػػادي بػػف عمػػي اليػػامي رئػػيس الػػدورة

االليػة مػا ىػي االلية العربية ال تتناقض مع مبدأ عالميػة حقػوؽ اإلنسػاف التػى تعػد الػدوؿ العربيػة جػزء منػو، واف ىػذه 
اال خطوة في مشوار طويؿ يتطمب التحمي بالموضوعية ورؤية ثاقبة لؤلمور مف واقع المسؤولية والحرص عمى التزاـ 
منيجية واضحة في تقييمنا لما اتخذتو الدوؿ االطراؼ مػف تػدابير العمػاؿ الحقػوؽ والحريػات المنصػوص عمييػا فػي 

 أحكاـ الميثاؽ.

االفتتػػاح اف إيجػػاد اليػػة عربيػػة متمثمػػة فػػي لجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف العربيػػة ال  وقػد اكػػد سػػعادتو مػػف خػػبلؿ كممػػة
تعنى بالضرورة انعزاؿ ىذه االلية عف االليات اإلقميميػة و الدوليػة االخػرى وخاصػة التابعػة لييئػة االمػـ المتحػدة، بػؿ 

اؿ صػػيانة حقػػوؽ االنسػػاف و ينبغػػى اف ننظػػر الييػػا باعتبارىػػا اليػػة مكممػػة لتمػػؾ اآلليػػات الدوليػػة التػػي تيػػدؼ جميعيػػا 
 الحرص عمى تعزيز ىذه الحقوؽ.

وقػػػػد جػػػػرت المناقشػػػػة مػػػػع وفػػػػد دولػػػػة االمػػػػارات العربيػػػػة المتحػػػػدة برئاسػػػػة معػػػػالي السػػػػفير/ محمػػػػد بػػػػف نخيػػػػرة 
رئيس وفد دولػة الطػرؼ. -سفير دولة االمارات العربية المتحدة المندوب الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربية  -الظاىري

الميثػػػاؽ بإبػػػداء مبلحظاتيػػػا عمػػػى تقريػػػر الدولػػػة الطػػػرؼ تطبيقػػػًا ألحكػػػاـ الميثػػػاؽ وأىدافػػػو،  والمبػػػادئ  وقامػػػت لجنػػػة
 التوجييية، وأيضًا وفقًا لآلليات المتبع العمؿ بيا، مف خبلؿ حوار تفاعمي بيف الوفد الرسمي والسادة أعضاء المجنة.
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وطني المقػدـ مػف الدولػة الطػرؼ، والػذي شػمؿ وقاـ السادة أعضاء المجنة بتقديـ مبلحظػاتيـ عمػى التقريػر الػ
بعض الجوانب االيجابية الخاصة بتعزيز مسيرة حقوؽ اإلنساف في الدولة، وأيضًا الوقوؼ عمى بعض القضايا التػي 
تستدعي التوصية ببذؿ مزيد مف الجيود في االستمرار بااللتزاـ بأحكاـ الميثاؽ وبنػوده، كمػا قػاـ الوفػد الرسػمي بػالرد 

 ة أعضاء المجنة.عمى أسئم

وتأكيدا عمى دور المجتمع المدني كشريؾ في مسيرة تعزيز الحقوؽ والحريات في المجتمعات، قامت المجنػة 
حقوؽ اإلنساف العربية بعقد جمسة استماع لمنظمات المجتمع المدني في دولة االمارات العربيػة المتحػدة التػي قػدمت 

توصػػػػياتيا بشػػػػاف التزامػػػػات الدولػػػػة الطػػػػرؼ الػػػػواردة فػػػػي أحكػػػػاـ تقػػػػارير موازيػػػػة،  وذلػػػػؾ و عمػػػػى أىػػػػـ مبلحظاتيػػػػا و 
 الميثاؽ،والتي جاءت في أطار ما ورد مف مبادئ توجييو وخطوط استرشادية.

وسترسؿ المجنة المبلحظات الختامية والتوصيات إلى الدولة الطرؼ إلبػداء مبلحظاتيػا خػبلؿ أسػبوعيف مػف 
 خبلؿ شير مف تاريخ اإلرساؿ.انتياء المناقشة عمى أف تتسمـ المجنة الردود 

سػػوؼ تقػػـو المجنػػة بنشػػر تمػػؾ التوصػػيات والمبلحظػػات الختاميػػة عمػػى أوسػػع نطػػاؽ وذلػػؾ لبللتػػزاـ بأحكػػاـ 
الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف واتخاذ التدابير واإلجراءات البلزمة لمتطبيؽ األفضػؿ، وتعزيػز جيػود الػدوؿ األطػراؼ 

 في حماية حقوؽ مواطنييا.

نػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة الغيػػػر مصػػػادقة عمػػػى الميثػػػاؽ العربػػػي لبلنضػػػماـ اليػػػو تحقيقػػػا لحمايػػػة حقػػػوؽ وتػػػدعو المج
 االنساف العربي وتعزيز مسيرة حقوؽ االنساف.

 د. ىادي اليامي
 رئيس الدورة الخامسة

 
 


