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 :تقديـ
التي تنص عما  اإلنسافلحقوؽ  العربيإعمااًل لمفقرة الخامسة مف المادة الثامنة واألربعيف مف الميثاؽ 

إلا  األطراؼقياـ المجنة بإحالة تقرير سنوي يتضمف م حظاتيا وتواياتيا الختامية عما تقارير الدوؿ 
ة ىذا التقرير السنوي العاشر العربي اإلنسافلجنة حقوؽ تقدـ مجمس الجامعة عف طريؽ األميف العاـ، 

نشطة المجنة ألعرضًا  -يا باإلضامة إلا الم حظات والتوايات الختامية الاادرة عن -الذي يتضمف 
نجازات  .3129خ ؿ عاـ  ياوا 

حيز النفاذ  اإلنسافمرور عقد مف الزمف عما دخوؿ الميثاؽ العربي لحقوؽ  3129قد شيد عاـ ل
 ةايالعربية، التي أنشئت بموجب ىذا الميثاؽ، حر  اإلنساف لجنة حقوؽكانت (، و 3119-3129)

ممكف؛ وذلؾ عما أمضؿ وجو  اإلنسافخ ؿ ىذا العقد عما أداء دورىا مي مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ 
 مي األطراؼمف خ ؿ ما أادرتو مف م حظات وتوايات عما التقارير األولية والدورية لمدوؿ 

ىذه الدوؿ، بيدؼ اإلعماؿ الكامؿ والتاـ  ميات والممارسات المطبقة الميثاؽ بشأف التشريعات والسياس
بيا المجنة إنفاذًا لبرنامج عمميا المتعمؽ  اضطمعتألحكاـ الميثاؽ، وكذلؾ عبر األنشطة العديدة التي 

بو  استيدمتوالذي  ،بالدوؿ العربية اإلنسافبنشر الثقامة وبناء القدرات مي مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ 
 ومنظمات المجتمع المدني. اإلنسافيد مف الجيات باإلضامة إلا المؤسسات الوطنية لحقوؽ العد

الموارد المالية لجامعة الدوؿ العربية عما المخااات المالية لمجنة  انخفاض انعكاسوعما الرغـ مف 
المختمفة،  ، وىو ما أدى إلا الحد مف أنشطة المجنة ومبادراتياخ ؿ ىذا العاـ العربية اإلنسافحقوؽ 

 إال أف المجنة حرات قدر المستطاع عما مواامة تنفيذ برامجيا والقياـ بواليتيا والدور المنوط بيا. 
الدوري األوؿ المقدـ  رالتقريم حظاتيا وتواياتيا الختامية عما  تأادر المجنة وتجدر اإلشارة إلا أف 

مي الميثاؽ  األطراؼالمنوط بالدوؿ  االستحقاؽ، وذلؾ مي إطار 3129عاـ خ ؿ  مف جميورية العراؽ
 ( منو.59بموجب المادة ) اإلنسافالعربي لحقوؽ 

جسور التعاوف والتنسيؽ مع كامة اآلليات الدولية واإلقميمية المعنية بحقوؽ  كما استمرت المجنة مي مد  
. ومي سبيؿ نشر أعماليا عما نطاقات واسعة قامت المجنة بترجمة ما ادر عنيا مف اإلنساف

الدولية  اإلنسافإلا العديد مف آليات حقوؽ تيا رسمأوتوايات إلا المرة اإلنجميزية، و  حظات م
مي األمـ  اإلنسافواإلقميمية، كما كاف ليا مساىمات مي إطار تفاعميا مع المفوضية السامية لحقوؽ 

 المتحدة.
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، ما مما يعزز الحاجة بشكؿ أكبر زاؿ ىناؾ قضايا وأزمات مثيرة لمقمؽ يواجييا عالمنا العربي، ت واليـو
بوافو اإلطار القانوني العربي القادر عما المساعدة مي  اإلنسافإلعماؿ أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ 

العربية  اإلنسافية. ولذا كانت رؤية لجنة حقوؽ اإلنسانمواجية ىذه القضايا واألزمات بأقؿ الكمؼ 
ضماف الحقوؽ والحريات وتعزيزىا، والتادي لناوص الميثاؽ مي أنيا تمثؿ األدوات األساسية ل
 لألزمات بمختمؼ أنواعيا باستجابات متسقة وانسانية.

، 3129العربية خ ؿ عاـ  اإلنسافبشكؿ مفاؿ كامة أنشطة لجنة حقوؽ  إف ىذا التقرير يستعرض
ؾ برية وذل ؛االعتباروينتيي ببياف مجموعة مف التحديات والتوايات، التي تأمؿ المجنة أخذىا بعيف 

بدورىا عما أكمؿ وجو، لتكوف عما غرار نظيراتيا  االضط عتطوير عمؿ المجنة، وتمكينيا مف 
حقوؽ  واحتراـمجاؿ تعزيز  ميزاؿ عالمنا العربي يواجو العديد مف التحديات الاعبة ي اإلقميمية، مما

 .اإلنسافإلعماؿ أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ ماسة الحاجة يجعؿ ، مما اإلنساف
لا األمانة العامة لجامعة  وختامًا تتوجو المجنة بالشكر لمدوؿ العربية التي تفاعمت ودعمت المجنة، وا 

لا كامة الجيات التي تعاطت مع المجنة ومد   ت جسور التوااؿ معيا، راجيًة أف يشيد الدوؿ العربية، وا 
، وأف تتاح لمجنة اإلنسافوؽ ماادقة بقية الدوؿ العربية عما الميثاؽ العربي لحق :312العاـ المقبؿ 

 إلمكانيات بشكؿ أمضؿ لتتمكف مف أداء دورىا عما النحو المأموؿ. ا
 واهلل ولي التوفيؽ،،

 
 

                                                    
 المستشار/ محمد جمعة فزيع                                        

 العربية اإلنسافرئيس لجنة حقوؽ                               
 )لجنة الميثاؽ(                                        
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 مقدمة:
العربية )لجنة الميثاؽ( بأف تعرض عما مجمس جامعة الدوؿ العربية  اإلنسافتتشرؼ لجنة حقوؽ  .2

ر الذي يتضمف ( عف طريؽ األميف العاـ لمجامعة تقريرىا السنوي العاش262مي دورتو العادية )
 باإلضامة، 3129بالميثاؽ الاادرة خ ؿ عاـ  األطراؼم حظاتيا وتواياتيا عما تقارير الدوؿ 

( مف المادة 6إلا موجز عف معاليتيا وانشطتيا المختمفة خ ؿ ىذا العاـ؛ وذلؾ ومقًا لنص الفقرة )
 .اإلنساف( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ 59)

مف قبؿ مجمس الجامعة عما مستوى القمة مي قراره رقـ  اإلنسافوؽ تـ اعتماد الميثاؽ العربي لحق .3
دخؿ الميثاؽ حيز النفاذ بتاريخ و ، 34/6/3115( بتاريخ 27الدورة العادية رقـ )مي  )381ؽ.ؽ/(

( مف الميثاؽ، وتـ :5بعد ماادقة سبعة دوؿ عربية عميو ومقا ألحكاـ المادة ) 27/4/3119
مي الميثاؽ لراية  األطراؼ، وبمغ عدد الدوؿ اإلنسافلحقوؽ  عربيا يومااعتماد ىذا التاريخ بوافو 

 تاريخو أربعة عشر دولة عربية.

مي الميثاؽ العربي  األطراؼالعربية ما حظيت بو مف اىتماـ مف الدوؿ  اإلنسافتقدر لجنة حقوؽ  .4
قاادىا خ ؿ السنوات العشرة الماضية، وىو ما أسيـ مي مساعدتيا عما تحقيؽ م اإلنسافلحقوؽ 

 مي العالـ العربي. اإلنسافبدورىا مي احتراـ وتعزيز حقوؽ  واالضط ع

ؿ المقدـ مف جميورية لدراسة التقرير الدوري األو  3129عقدت المجنة دورة واحدة مقط خ ؿ عاـ  .5
، ع وة عما عقد اجتماع واحد اإلنساف( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ 59لنص المادة ) العراؽ ومقا

مش ىذه الدورة؛ وذلؾ مي ضوء عدـ تومير المخااات المالية المقررة ليا لتنفيذ مقط عما ىا
 2.لا األزمة المالية التي تعاني منيا موازنة جامعة الدوؿ العربيةإمياميا؛ بالنظر 

ي حظ أف ىذا التقرير، مقارنة باألعواـ السابقة، لـ يتضمف الكثير مف األنشطة والفعاليات، وذلؾ و  .6
عما قدرة المجنة  يالممحوظ لممخااات المالية لمجنة التي أثرت بشكؿ سمب نخفاضل انعكاسًا 

 ع بواليتيا والقياـ بدورىا المأموؿ منيا وتنفيذ برامج عمميا وأنشطتيا كما ينبري، إال طعما اإلض
                                                           

1
َُّ اثذاء ِالحظبرُٙ  8112ألش أػضبء ٌغٕخ حمٛق اإلٔغبْ اٌؼشث١خ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌؼبشش ٌؼبَ   ػجش اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ، ئر ر

َ رّىٓ اٌٍغٕخ ِٓ ػمذ أٞ اعزّبع ٌٙب خالي اٌشثغ االخ١ش ِٓ ٚرؼ١ٍمبرُٙ ػٍٝ ِغٛدح اٌزمش٠ش ٚرض١ّٕٙب ِزٕٗ، ٚرٌه ثبٌٕظش ئٌٝ ػذ

، ح١ش رإوذ اعب١ٌت اٌؼًّ ػٍٝ أْ ٠زُ اػزّبد اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ثؼذ ِٕبلشزٗ ثّٛعت لشاس ٠حًّ سلّبً ٠غغً فٟ ِحبضش 8112اٌؼبَ 

 اعزّبػٙب.
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منيا  تؤدي دورىا مي ظؿ ىذه الظروؼ الاعبة، رغبةً لأف المجنة رغـ ذلؾ بذلت قاارى جيدىا 
 بواليتيا عما أحسف وجو، ما أمكنيا ذلؾ. ط عاالضمي 

العربية، خ ؿ مسيرتيا التي بمرت عشرة أعواـ، قد أنجزت الكثير،  اإلنسافإف لجنة حقوؽ  .7
، ميي لـ تقؼ عند الناوص الحرمية لو ميما يخص اإلنسافمستميمًة روح الميثاؽ العربي لحقوؽ 

نما استشعرت الحاجة إلا و يات بشأنيا، اختااايا بتمقي التقارير واادار مجموعة مف التوا ا 
قراءة وتنفيذ روح الناوص، معممت عما توسيع أعماليا أيمانًا منيا بػأف عممية نشر ثقامة حقوؽ 

جنبًا إلا جنب مع استعراضيا لمتقارير األولية يجب أف تكوف عما أوسع نطاؽ ممكف،  اإلنساف
المجنة الندوات وورش  نظ مت. ولذلؾ اإلنسافالعربي لحقوؽ  الميثاؽمي  األطراؼوالدورية لمدوؿ 

العمؿ وحرات عما المشاركة مي المؤتمرات، وأادرت مجموعة مف الدراسات، وقامت بالتوااؿ 
مع الجيات ذات الع قة بأعماليا عما المستوييف اإلقميمي والدولي، وعما رأسيا المفوضية السامية 

مي  اإلنسافمع ما يادر مف قرارات مجمس حقوؽ  مي األمـ المتحدة، كما تفاعمت اإلنسافلحقوؽ 
وذلؾ كمو لمتعريؼ بدورىا ما  ؛األمـ المتحدة، وحرات عما ترجمة أعماليا إلا المرة االنجميزية

مف خبرات اآلخريف، وقد آتت ىذه السياسة  ول ستفادةأمكنيا ذلؾ لمختمؼ الجيات ذات الع قة، 
مشاركة مي الكثير مف الفعاليات والمؤتمرات المعنية ثمارىا، مأابحت المجنة تتمقا الدعوات لم

 ية، عما الاعيديف اإلقميمي والدولي.اإلنسانبمختمؼ جوانب الحقوؽ 
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  العربية: اإلنسافوالية لجنة حقوؽ 
 األطراؼالعربية، مي دراسة ومناقشة التقارير التي تقدميا الدوؿ  اإلنسافتتمثؿ والية لجنة حقوؽ  .8

حوؿ التدابير التي اتخذتيا إلعماؿ الحقوؽ والحريات المناوص عمييا ميو، وبياف مي الميثاؽ 
بداء الم حظات وتقديـ التوايات الواجب اتخاذىا طبقا ألىداؼ  التقدـ المحرز لمتمتع بيا، وا 

 الميثاؽ.

اع باالقتر  األطراؼالعربية مف سبعة أعضاء يتـ انتخابيـ مف قبؿ الدوؿ  اإلنسافتتكوف لجنة حقوؽ  .9
أف يكونوا مف  األعضاءالسري لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة مقط، ويشترط مي ىؤالء 

 لية مي مجاؿ عمميـ، وأف يعمموا بافتيـ الشخاية وبكؿ تجرد ونزاىة.اذوي الخبرة والكفاءة الع

ء بأسماء أعضا( 2مي الممحؽ رقـ )، وترد قائمة 3129عضوية المجنة خ ؿ عاـ  تتريرلـ  .:
آمنو المييري )دولة  األستاذةسيشيد انتياء والية ث ثة أعضاء، وىـ:  :312المجنة، عممًا بأف عاـ 

االمارات العربية المتحدة(، والمستشار جابر المري )دولة قطر(، والمستشار محمد الضاحي )دولة 
 الميثاؽ. ( مف 56الكويت(، وذلؾ بعد مرور أربع سنوات عما انتخابيـ ومقا ألحكاـ المادة )

مي الميثاؽ عما ترشيح وانتخاب مف تتومر مييـ شروط الخبرة  األطراؼوتحث المجنة الدوؿ  .21
( مف الميثاؽ، وذلؾ 56والكفاءة الحقيقية مي مجاؿ عمميا تفعيً  لنص الفقرة الثانية مف المادة )

الحوار التفاعمي بتطبيؽ أحكاـ الميثاؽ مف خ ؿ  األطراؼبوافيـ أمناء عما مراقبة التزاـ الدوؿ 
بداء الم حظات وتقديـ التوايات الواجب اتخاذىا طبقا ألىدامو  .وا 

ىذا وكانت المجنة قد خاطبت مكتب معالي األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية بمجموعة مف  .22
مراعاتيا عند تقديميا  األطراؼالمقترحات الخااة بالمؤى ت والافات التي ينبري عما الدوؿ 

، ويشير 42/9/3127( الاادرة بتاريخ 54/53ضوية المجنة مي مذكرتيا رقـ )لممرشحيف لع
( إلا أىـ تمؾ المقترحات الخااة بالمؤى ت والافات التي ينبري تومرىا 3الممحؽ رقـ )

 بالمرشحيف لعضوية المجنة.
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  اإلنسافالدوؿ العربية والميثاؽ العربي لحقوؽ: 
مي الميثاؽ العربي لحقوؽ  األطراؼعدد الدوؿ  لـ يطرأ أي تريير عما 42/23/3129لراية  .23

، وذلؾ رغـ التوايات المتكررة التي اتخذىا مجمس الجامعة عما المستوى 3124منذ عاـ  اإلنساف
متواامة مي سبيؿ حث الدوؿ  وال تزاؿ المجنة تبذؿ جيودا 3الوزاري مي جميع دوراتو العادية.

( أسماء الدوؿ 4رقـ ) المحمؽادقة عميو، ويرد مي بالميثاؽ عما سرعة الما األطراؼالعربية غير 
 العربية التي لـ تاادؽ /أو تنضـ لمميثاؽ.

كانت الجميورية اإلس مية الموريتانية قد استكممت االجراءات الدستورية  38/4/3128وبتاريخ  .24
مانة ، ولكنيا لـ تودع وثيقة التاديؽ لدى األاإلنسافعما الميثاؽ العربي لحقوؽ بشأف الماادقة 

الجيات المعنية ( مف الميثاؽ، وتدعو المجنة :5العامة لجامعة الدوؿ العربية ومقًا لنص المادة )
عة الدوؿ بالجميورية اإلس مية الموريتانية إلا إيداع وثيقة التاديؽ لدى األمانة العامة لجام

  4.بالنسبة لمدولة العربية حتا يابح نامذا

بالميثاؽ  األطراؼرورة قياـ كؿ مف مجمس الجامعة والدوؿ وتود المجنة أف تؤكد مجددا عما ض .25
 إليو.  االنضماـمي الميثاؽ عما الماادقة / أو  األطراؼبمواامة تشجيع الدوؿ العربية غير 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
، ٚوٍٙب رحش اٌذٚي 8112فٟ شٙش ِبسط  (141رزىشس رٛط١بد ِغٍظ اٌغبِؼخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛصاسٞ ِٕز دٚسرٗ اٌؼبد٠خ سلُ ) 

 اٌؼشث١خ ػٍٝ ضشٚسح اٌّظبدلخ ػٍٝ ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ.
ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ، رمش٠ش ٚرٛط١بد اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ اٌذائّخ ٌحمٛق اإلٔغبْ فٟ دٚسرٙب اٌؼبد٠خ  -أظش اٌجٕذ اٌشاثغ 1

ٚاٌزٟ رُ اػزّبد٘ب ثّٛعت لشاس ِغٍظ اٌغبِؼخ ػٍٝ ِغزٜٛ ٚصساء اٌخبسع١خ  ،13/1/8112-11( اٌزٟ ػمذد خالي اٌفزشح 44)

 .111، ص 11/3/8112(، 121(، اٌذٚسح اٌؼبد٠خ )2181فٟ اٌشلُ )
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  األطراؼحالة تقديـ التقارير مف الدوؿ : 
طرؼ بتقديـ تمتـز كؿ دولة  اإلنساف( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ 59طبقًا ألحكاـ المادة ) .26

 فيذ بالنسبة ليا، وتقريرا دورياالتقرير األوؿ إلا المجنة خ ؿ سنة مف تاريخ دخوؿ الميثاؽ حيز التن
كؿ ث ثة أعواـ؛ توضح ميو التدابير التي اتخذتيا إلعماؿ الحقوؽ والحريات المناوص عمييا مي 

 ىذا الميثاؽ، وبياف التقدـ المحرز لمتمتع بيا. 

كانت أربع دوؿ متأخرة مي تقديـ تقاريرىا األولية رغـ أنيا مف الدوؿ  3129حتا نياية عاـ  .27
( :5مع ايداع ماادقتيا ومقًا لنص المادة ) 3119الميثاؽ حيز النفاذ عاـ  تدخمأالسبعة التي 

 منو، وىي: دولة ممسطيف ودولة ليبيا والجميورية اليمنية والجميورية العربية السورية.

عد تقديـ دولة اإلمارات العربية المتحدة  لتقريرىا الدوري األوؿ كاف وتشير المجنة إلا أف مو  .28
تقديـ الجميورية المبنانية وجميورية السوداف تقريرىا الدوري األوؿ خ ؿ عاـ و ، 3127خ ؿ عاـ 

3129  . 

موعد تقديـ التقرير الدوري األوؿ لممممكة العربية السعودية،  ىو :312وتذكر المجنة بأف عاـ  .29
 ردنية الياشمية والجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الدوري الثاني لكؿ مف المممكة األير والتقر 

التي قدمت تقريرىا األوؿ والدوري إلييا التزاما بتعيدىا الوارد مي  األطراؼوتشكر المجنة الدوؿ  .:2
تقاريرىا لراية تاريخو  المتأخرة مي تقديـ األطراؼ( مف الميثاؽ، وتوجو نداًء ممحا لمدوؿ 59المادة )

بموجب أحكاـ الميثاؽ.  اللتزاماتياإلا اإلسراع مي تقديـ ىذه التقارير مي أقرب وقت ممكف؛ تنفيذا 
عممًا بأف المجنة خاطبت مرات عديدة ىذه الدوؿ مف أجؿ تقديـ تقاريرىا األولية والدورية إعماال 

 .بالميثاؽ األطراؼقارير مف الدوؿ ( حالة تقديـ الت5رقـ ) المحمؽألحكاـ الميثاؽ. ويوضح 

ا األولية والدورية التي تـ مناقشة تقاريرى األطراؼجدير بالذكر أف المجنة توااؿ دعوة الدوؿ  .31
خيرة مف تقرير م حظاتيا وتواياتيا الختامية إلا أنو ينبري تقديـ تقاريرىا الدورية مي الفقرة األ

ميو تقديـ  تقريرىا، مع ذكر الموعد الذي يحؿ   المقبمة مي غضوف ث ث سنوات مف تاريخ مناقشة
 األطراؼالتقرير الدوري المقبؿ مي الفقرة ذاتيا. كما توجو المجنة رسائؿ تذكيرية إلا جميع الدوؿ 

 التي تأخرت مي تقديـ تقاريرىا األولية والدورية. 
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لدورية يمنع المجنة وتؤكد المجنة أف تأخر الدوؿ األطراؼ بالميثاؽ مي تقديـ تقاريرىا األولية وا .32
مف القياـ بميمتيا الرئيسية مي تقييـ مدى إعماؿ ىذه الدوؿ اللتزاماتيا الخااة باحتراـ الحقوؽ 

عمقة بتقديـ والحريات الواردة مي أحكاـ الميثاؽ، ع وة عما عدـ وماء ىذه الدوؿ بالتزاماتيا المت
 ( مف الميثاؽ. 59لممادة ) التقارير إلييا ومقا

جمس الجامعة عما المستوى الوزاري قد دعا مي تواياتو المتكررة مي دوراتو ىذا وكاف م .33
إلا ضرورة وماء الدوؿ األطراؼ بالميثاؽ  3126( مي شير مارس 254العادية منذ الدورة رقـ )

 بتقديـ تقاريرىا األولية والدورية مي اآلجاؿ المحددة بموجب أحكاـ الميثاؽ. اإلنسافالعربي لحقوؽ 
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  العربية: اإلنسافدورات لجنة حقوؽ 
دورة واحدة مقط، وىي الدورة الرابعة عشر الخااة بمناقشة  3129المجنة خ ؿ عاـ  تعقد .34

، 28/2/3129التقرير الدوري األوؿ المقدـ مف جميورية العراؽ، حيث تسممت ىذا التقرير بتاريخ 
والمبادئ  االسترشاديةر والخطوط ومقًا آللية النظر مي التقاري 4/8/3129-3وناقشتو بتاريخ 

 . األطراؼالتوجييية المتعمقة بشكؿ ومحتوى التقارير المطموب تقديميا مف الدوؿ 

األوؿ  الدوريوقد شيدت جمسة امتتاح الدورة الرابعة عشر المخااة لمناقشة التقرير  .35
يس المجنة(، والسيد لجميورية العراؽ تقديـ كممات امتتاحية أدلا بيا المستشار محمد جمعة مزيع )رئ

حسيف الزىيري )الوكيؿ األقدـ لوزارة العدؿ ورئيس ومد جميورية العراؽ(، وقد أبرزت ىذه الكممات 
 مي جميورية العراؽ، ومدى تنفيذ جميورية العراؽ ألحكاـ اإلنسافمستجدات قضايا ومسائؿ حقوؽ 

ـ كممة مف الدكتور مشعؿ بف تقدي االمتتاحيةكما شيدت الجمسة . اإلنسافالميثاؽ العربي لحقوؽ 
ميـ السممي )رئيس البرلماف العربي(، وذلؾ مي إطار تفعيؿ شراكة المجنة مع مختمؼ آليات العمؿ 

 5العربي المشترؾ.

السيدة رضا مراد )عضو المجنة( لتكوف مقررًا لتقرير  اختيارومؽ إجراءات عمؿ المجنة تـ و  .36
تقرير الدولة الطرؼ، بما مي ذلؾ وضع قائمة جميورية العراؽ مف أجؿ تيسير عممية استعراض 

بالقضايا أو المسائؿ التي يتعيف إحالتيا إلا الدولة موضع االستعراض قبؿ المناقشة؛ وذلؾ 
لتمكينيا مف االستعداد وتقديـ المعمومات التكميمية واإلضامية، ومف ثـ إقامة الحوار التفاعمي معيا 

لم حظات والتوايات الختامية مع الجيات المعنية مي حوؿ نقاط محددة، وكذلؾ لمتابعة تنفيذ ا
  6الدولة الطرؼ.

بإبداء تساؤالتيـ وم حظاتيـ  4/8/3129-3قاـ أعضاء المجنة عما مدار يومي المناقشة  .37
وتعميقاتيـ عما التقرير الدوري األوؿ لجميورية العراؽ عبر حوار تفاعمي بناء مع الومد الرسمي 

الم حظات والتعميقات إيراد العديد مف اإليجابيات الخااة بتعزيز مسيرة لمدولة الطرؼ، وقد شممت 

                                                           
4
ٌالطالع ػٍٝ اٌىٍّبد اٌزيٟ ريُ رميذ٠ّٙب فيٟ اٌغٍغيخ االفززبح١يخ، ٠ّىيٓ اٌشعيٛع ئٌيٝ أػّيبي اٌيذٚسح اٌشاثؼيخ ػشيش اٌخبطيخ ثّٕبلشيخ  

ٌٍغٕيييييييييخ ػٍيييييييييٝ اٌيييييييييشاثظ اٌزيييييييييبٌٟ   ٌٟغّٙٛس٠يييييييييخ اٌؼيييييييييشاق ػٍيييييييييٝ اٌّٛليييييييييغ اإلٌىزشٚٔييييييييياألٚي  اٌيييييييييذٚسٞ اٌزمش٠يييييييييش

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteeSessions.aspx 
2
 ٔششد لبئّخ اٌمضب٠ب ٚاٌّغبئً اٌّغجمخ ٌٍّٕبلشخ ٚسدٚد اٌذٌٚخ اٌطشف ػ١ٍٙب ػٍٝ ِٛلغ اٌٍغٕخ اإلٌىزشٟٚٔ. 
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مي جميورية العراؽ، وأيضًا الوقوؼ عما بعض القضايا والتحديات التي تستدعي  اإلنسافحقوؽ 
نفاذ أحكاـ الميثاؽ سواء مف خ ؿ تعدي ت تشريعية أو  التواية ببذؿ مزيد مف الجيود إلعماؿ وا 

التنفيذية. كما قاـ أعضاء الومد العراقي بالرد عما تساؤالت وم حظات  مي مجاؿ السياسات
 7أعضاء المجنة. وتعميقات 

يشار إلا أف المجنة عقدت جمسة استماع، لمؤسسات المجتمع المدني العراقي العاممة مي  .38
، والتي حضرت أعماؿ الدورة الرابعة عشر لمجنة، بناء عما طمب ىذه اإلنسافمجاؿ حقوؽ 

مي الدولة  اإلنسافات، وذلؾ مف أجؿ تسجيؿ م حظاتيـ وتواياتيـ حوؿ حالة حقوؽ المؤسس
( تقارير ظؿ مي إطار الدليؿ الذي وضعتو لمشاركة مؤسسات 6الطرؼ، وال سيما أف المجنة تمقت )

وتعرب المجنة عف تقديرىا لما تمقتو مف معمومات كتابية  8المجتمع المدني مي عممية تقديـ تقاريرىا.
اىية مف المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وىو ما عزز ميميا لحالة حقوؽ وشف

 مي جميورية العراؽ. اإلنساف

وبالنظر الا عدـ تومير المخااات المالية مف قبؿ األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية؛  .39
ماد مشروع لعقد اجتماع المجنة الحادي والخمسيف الذي كاف مف المفترض أف تتـ ميو اعت

الم حظات والتوايات الختامية عما التقرير الدوري األوؿ المقدـ مف جميورية العراؽ خ ؿ الفترة 
، وذلؾ عقب إرساؿ ردود الجيات المعنية مي جميورية العراؽ عميو ومقًا آللية 3129/:/3-6

ات والتوايات التوجييية، تـ إقرار الم حظ والمبادئالواردة مي الخطوط  المتبعةعمؿ المجنة 
بيف أعضاء المجنة  اإللكترونيالختامية عما التقرير الدوري األوؿ لجميورية العراؽ عبر التراسؿ 

مي ضوء التعميقات التي تـ إبدائيا، ثـ أرسمت إلا مندوبية جميورية العراؽ لدى جامعة الدوؿ 
 . 3129/:/41( الاادر بتاريخ 63/61العربية بالخطاب رقـ )

جنة نشرت الم حظات والتوايات الختامية عما التقرير الدوري األوؿ المقدـ مف عممًا بأف الم .:3
جميورية العراؽ عما موقعيا اإللكتروني وأرسمتيا لجميع أاحاب المامحة مف جيات رسمية 

                                                           
6

حٛي اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد اٌٛاسدح فٟ ا١ٌّضبق ٚاٌزٟ طشحذ ػٍٝ ٚفذ اٌذٌٚخ اٌّشبسن فٟ ػ١ٍّخ بئّخ اٌمضب٠ب ٚاٌّغبئً ٔششد ل 

وّب عشٜ ٔشش سدٚد ٚفذ اٌؼشاق ػٍٝ ٘زٖ اٌزغبؤالد  ػٍٝ ِٛلغ اٌٍغٕخ اإلٌىزشٟٚٔ.اٌحٛاس اٌزفبػٍٟ ػٍٝ ِذاس ٠ِٟٛ إٌّبلشخ 

 ػٍٝ ِٛلغ اٌٍغٕخ االٌىزشٟٚٔ )خبٔخ  اخزضاي أػّبي اٌذٚسح اٌشاثؼخ ػشش(.ٚاٌّالحظبد أصٕبء ػ١ٍّخ اٌحٛاس اٌزفبػٍٟ 
1

ػٍٝ ِٛلغ اٌٍغٕخ اإلٌىزشٟٚٔ ٚفمبً ٌٍّّبسعبد عّٙٛس٠خ اٌؼشاق ٔششد رمبس٠ش اٌظً اٌزٟ لذِزٙب ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ  

 ٌألُِ اٌّزحذح. اٌزبثؼخفٟ ا١ٌ٢بد اٌذ١ٌٚخ ٌحمٛق اإلٔغبْ  اٌّزجؼخ
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ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية معنية بحقوؽ اإلنساف عما المستويات الدولية والعربية 
. ويرد نص الم حظات والتوايات الختامية لمجنة عما التقرير المتبعةة عمميا والوطنية ومقًا آللي

 (.6الدوري األوؿ المقدـ مف جميورية العراؽ مي الممحؽ رقـ )

جدير بالذكر أف المجنة لـ تتمكف مف نقؿ أعماؿ ىذه الدورة مباشرة عما قناة اليوتيوب الخااة  .41
بسبب عدـ وجود المخااات  ؛ع الدورات السابقةبيا عما الموقع االلكتروني كما ىو الحاؿ م

مي أرجاء  اإلنسافالمالية، ومف ثـ لـ تتمكف مف الواوؿ إلا كامة الميتميف والمعنييف بحقوؽ 
العالـ بشكؿ عاـ ومي جميورية العراؽ بشكؿ خاص؛ ومقًا لمممارسات الدولية الفضما المتبعة مي 

  9بيذا الشأف. اإلنسافاآلليات الدولية واإلقميمية لحقوؽ 

نيا لـ تتمكف مف عقد دورتيا الخامسة عشر الخااة بمناقشة التقرير أوتشير المجنة الا  .42
، وذلؾ مي ضوء عدـ تومر المخااات 3129/:/7-3الدوري األوؿ لمممكة البحريف بتاريخ 

؛ كما تشير المالية لعقد الدورة مي ضوء األزمة المالية لموازنة األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية
المجنة إلا أنو عندما تمكنت األمانة العامة مف تومير المخااات المالية بموجب خطاب مكتب 

عقد ىذه الدورة وطمبت مف المجنة عقد بشأف  32/21/3129بتاريخ  (6984/6)األميف العاـ رقـ 
ت المشار ، لـ تتمكف المجنة أيضًا مف عقدىا مي الوق3129دورتيا الخامسة عشر قبؿ نياية عاـ 

 اقترحتإذ ضوء عدـ م ئمة ذلؾ الموعد لمجيات المعنية مي مممكة البحريف، إليو؛ وذلؾ مي 
لممناقشة يتناسب مع الجيات المعنية مي مممكة  :2/312/:3-39بتاريخ  اجديد االدولة موعد

بأف عقد البحريف، وطمبت المجنة مف األمانة العامة الموامقة عميو، ولكف جاء رد األمانة العامة 
 . :312الدورة مرىوف بمدى تومر المخااات المالية لشير يناير 

 
 
 
 

                                                           
2
غٕخ ثٕمً أػّبي دٚسارٙب ِجبششح ػٍٝ لٕبح ا١ٌٛر١ٛة ِٕز دٚسرٙب اٌضبِٕخ اٌخبطخ ثّٕبلشخ اٌزمش٠ش األٚي اٌّمذَ ِٓ عّٙٛس٠خ ثذأد اٌٍ 

 .8112 ػبَاٌغٛداْ 
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 :دراسات ومساىمات وأوراؽ عمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية 

 العربية: اإلنساف: دراسات لجنة حقوؽ أوالً 

 اإلنسافاطمقت المجنة دراسة "تانيؼ وتحميؿ الم حظات والتوايات الختامية لمجنة حقوؽ  .43
، وكانت 3129" مي ابريؿ اإلنسافمي الميثاؽ العربي لحقوؽ  األطراؼأف تقارير الدوؿ العربية بش

بيدؼ التعريؼ بالميثاؽ العربي  بإعدادىاقد كمفة الخبير المستقؿ الدكتور ابراىيـ عمي بدوي الشيخ 
ا عنباعتباره الوثيقة األساسية والوحيدة مي إطار جامعة الدوؿ العربية التي ت   اإلنسافلحقوؽ 

منيا مي  المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتاادية والثقامية، ورغبةً  اإلنسافبمختمؼ مئات حقوؽ 
تقديـ تحميؿ موضوعي عف مخرجات عمميا األساسية ممثمة بالم حظات والتوايات الختامية 

 :التي تـ مناقشتيا. األطراؼالاادرة عما تقارير الدوؿ 

المجنة مي إعداد الم حظات والتوايات الختامية الاادرة استعرضت الدراسة تطور عمؿ كما  .44
تقديـ وكانت أىـ نتائجيا تتمثؿ مي أف المجنة طو رت منيجًا مستقً  مي ، عنيا شكً  وموضوعاً 

تقييـ وتوجييات أكثر موضوعية لمدوؿ األطراؼ لموماء بالتزاماتيا الخااة بأحكاـ الميثاؽ عما نحو 
إلا ايضًا خمات الدراسة و حقوؽ اإلنساف الدولية واالقميمية األخرى. يماثؿ منيج لجاف معاىدات 

ضرورة تعزيز دور المجنة وتحقيؽ أكبر قدر مف الكفاءة والشفامية والفعالية مف خ ؿ تطوير 
بداء الم حظات وتقديـ  أساليب عمميا مي مراقبة التزاـ الدوؿ األطراؼ بتطبيؽ أحكاـ الميثاؽ وا 

 11اذىا طبقًا ألىدامو.التوايات الواجب اتخ

مي جامعة الدوؿ اإلنساف النظاـ القانوني لحقوؽ  "إضاءة عمابعنواف اطمقت المجنة دراسة  .45
 النظاـ ؛ وذلؾ بيدؼ بياف3129" أعد ىا المستشار محمد مزيع )رئيس المجنة( مي نوممبر العربية
 حقوؽ وحماية تعزيز جاؿم مي وتطوره التاريخي إلنساف مي جامعة الدوؿ العربيةا لحقوؽ القانوني

                                                           
3

شغً اٌذوزٛس اثشا١ُ٘ ػٍٟ ثذٚٞ اٌش١خ ػض٠ٛخ ػذد ِٓ اٌٍغبْ اٌذ١ٌٚخ ٚاالل١ّ١ٍخ ٌحمٛق اإلٔغبْ، وشئبعخ ٌغٕخ اٌحمٛق  

ثّٛعت اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍحمٛق االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚسئبعخ اٌٍغٕخ االفش٠م١خ  إٌّشأح عزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خااللزظبد٠خ ٚاال

 .ٚاٌشؼٛة ٌحمٛق اإلٔغبْ
11

رظ١ٕف ٚرح١ًٍ اٌّالحظبد ٚاٌزٛط١بد اٌخزب١ِخ ٌٍغٕخ حمٛق اإلٔغبْ اٌؼشث١خ ثشأْ رمبس٠ش اٌذٚي ٠ّىٓ االطالع ػٍٝ دساعخ " 

 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ  ِٟٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ"  األطشاف فٟ

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteePublications.aspx 
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والميتميف مي ىذا الحقؿ  اتاحة ىذا المعمومات لكؿ أاحاب المامحةمي  رغبةً وذلؾ  ؛افنساإل
 11 .وانتيت الدراسىة إلا مجموعة مف التوايات، المعرمي

مع النظـ  اإلنسافمقارنة النظاـ اإلقميمي العربي لحقوؽ أعدتيا حوؿ "أطمقت المجنة دراسة  .46
تقديـ مقارنة تحميمية بيف يدؼ وذلؾ ب ؛3129" مي ديسمبر اإلنسافى لحقوؽ اإلقميمية األخر 

( مف ةوالعربي ةواألمريقي ةواألمريكي ة)األوروبي اإلنسافاألنظمة اإلقميمية األربعة الرئيسية لحقوؽ 
الزاويتيف المعيارية والمؤسسية مف خ ؿ تحديد السمات المشتركة وكذلؾ توضيح االخت مات القائمة 

 اإلنساف. كما قدمت الدراسة مقترحات محددة بشأف تطوير النظاـ اإلقميمي العربي لحقوؽ اما بينيمي
الفضما تجارب الممارسات والوذلؾ مي ضوء  ،وزيادة معاليتو مف الناحيتيف المعيارية والمؤسسية

بي والخبرات االعتبار الحداثة النسبية لنشأة النظاـ العر مع األخذ بعيف منظـ اإلقميمية األخرى، ل
 18المتراكمة لدى األنظمة اإلقميمية األخرى عما مدار العقود الماضية.

 : مساىمات وأوراؽ عمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:ثانياً 

ورقة عممية لممفوضية باألمـ المتحدة  اإلنسافإلا مكتب المفوض السامي لحقوؽ قدمت المجنة  .47
 ميرير بشأف زواج األطفاؿ والزواج المبكر والقسري لتق ىاإطار إعدادالسامية لحقوؽ اإلنساف مي 

-7خ ؿ الفترة اادر ال( 27/46رقـ ) اإلنسافية ومقًا لقرار مجمس حقوؽ اإلنسانالظروؼ 
وقد أوردت المجنة مي ورقتيا العممية اإلطار المعياري الوارد بالميثاؽ العربي لحقوؽ . 34/7/3128

ف مف يديدًا ما ورد مي الفقرة األولا مف المادة الثالثة والث ثميما يتعمؽ بالزواج القسري وتح اإلنساف
، وباألخص العربية اإلنسافالميثاؽ، باإلضامة إلا التطرؽ إلا الفقو الاادر عف لجنة حقوؽ 

التي أادرتيا عما تقارير الدوؿ و بالزواج القسري والمبكر، م حظاتيا وتواياتيا الختامية المتعمقة 
ويرد مي  .عنيا بوضع الزواج القسري والمبكر، وىو ما شكؿ مقو اادر مي الميثاؽ األطراؼ

                                                           
11

 ٟٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزشِٚٔ "ئضبءح ػٍٝ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌحمٛق اإلٔغبْ فٟ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ"٠ّىٓ االطالع ػٍٝ دساعخ  

 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteePublications.aspx 
18

ِٓ "ِمبسٔخ إٌظبَ اإلل١ٍّٟ اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ ِغ إٌظُ اإلل١ّ١ٍخ األخشٜ ٌحمٛق اإلٔغبْ" ٠ّىٓ االطالع ػٍٝ دساعخ   

 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ  ٟٛلغ اإلٌىزشٚٔخالي اٌّ

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteePublications.aspx 
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( نص الورقة العممية المقدمة لممفوضية والمنشورة عما الموقع االلكتروني 21الممحؽ رقـ )
 11.لمجنة

مي إطار لحقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة اسياما عمميا مجنة إلا المفوضية السامية قدمت ال .48
وف ؤ الش يلمشاركة ما يحوؿ التنفيذ الفعاؿ لمحؽ م استرشاديةدة خطوط مسو ل المفوضية إعداد

وقد اوردت  .3127/:/41مي اادر ال (44/33) رقـ اإلنسافالعامة ومقًا لقرار مجمس حقوؽ 
ميما يتعمؽ بالحؽ  اإلنسافلحقوؽ  العربيالوارد بالميثاؽ  المعياريالمجنة مي ورقتيا العممية اإلطار 

متابعة وتقييـ تنفيذ  ميالعربية  اإلنسافوف العامة، وتحديدًا خبرة لجنة حقوؽ ؤ شال ميالمشاركة  مي
نفاذ حرية الممارسة  باحتراـالخااة  اللتزاماتيـ اإلنسافلحقوؽ  يالميثاؽ العربب األطراؼالدوؿ  وا 

( نص الورقة 22ويرد مي الممحؽ رقـ ) .وف العامةؤ إدارة الش ميالمشاركة  ميالسياسية والحؽ 
 14 .ممية المقدمة لممفوضية والمنشورة عما الموقع االلكتروني لمجنةالع

ومي اطار مد جسور التوااؿ مع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، كانت المجنة حرياة  .49
عماؿ برنامج الزمالة لمعامميف مي سكرتارية عما تمبية دعوة المفوضية بخاوص المشاركة مي أ

 مف جانب المفوضية 3129عاـ ، وىو برنامج يطبؽ لممرة األولا ليات االقميمية لحقوؽ اإلنسافآلا
بيدؼ تمتيف الع قات مع ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف اإلقميمية وذلؾ  وينظـ مي مقرىا بجنيؼ؛

واط ع العامميف مييا عما آليات وأساليب عمؿ المفوضية وىيكميتيا التنظيمية وبرامج المختمفة مف 
واقتراح مشاريع العمؿ  حوؿ المبادئ العالمية لحقوؽ اإلنسافوتبادؿ الخبرات ناحية، وبناء القدرات 

االستاذة أمنية عادؿ )أمانة حاجات واألولويات مف ناحية أخرى. وقد شاركت المشتركة ومقا لم
 .5/9/3129-4/7خ ؿ الفترة مي الدورة التي عقدت برنامج ىذا العماؿ أالمجنة( مي 
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ئطبس ػ١ٍّخ  ٟف ٔغبْإلئٌٝ ِىزت اٌّفٛض١خ اٌغب١ِخ ٌحمٛق ا ٔغبْ اٌؼشث١خإلعٙبَ اٌّمذَ ِٓ ٌغٕخ حمٛق ا٠ّىٓ االطالع ػٍٝ اإل  

( 16/12سلُ )ٔغبْ إلِغٍظ حمٛق ا سأغب١ٔخ ٚفمبً ٌمشإلاٌظشٚف ا ٟطفبي ٚاٌضٚاط اٌّجىش ٚاٌمغشٞ فْ صٚاط األرمش٠ش ثشأئػذاد 

 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ  ِٟٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔ

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteePublications.aspx 
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ئطبس ػ١ٍّخ  ٟف ٔغبْإلئٌٝ ِىزت اٌّفٛض١خ اٌغب١ِخ ٌحمٛق ا ٔغبْ اٌؼشث١خإلعٙبَ اٌّمذَ ِٓ ٌغٕخ حمٛق ا٠ّىٓ االطالع ػٍٝ اإل 

ٌٍغٕخ ػٍٝ  ِٟٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔ اٌؼبِخ ْٚإاٌش ٟاٌّشبسوخ ف ٟحٛي اٌزٕف١ز اٌفؼبي ٌٍحك ف اعزششبد٠ٗئػذاد ِغٛدح خطٛط 

 اٌشاثظ اٌزبٌٟ 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteePublications.aspx 
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 اف العربية:فعاليات لجنة حقوؽ اإلنس 
أف تأخذ عما المجنة وبرنامج عمميا السنوي، ارتأت  االستراتيجيةمي إطار تنفيذ المجنة لخطتيا  .:4

، وبخااة لمعامميف األطراؼوغير  األطراؼعاتقيا مسؤولية التعريؼ بالميثاؽ وآلية عممو مي الدوؿ 
ع المدني. ولذا قامت ومؤسسات المجتم اإلنسافمي المؤسسات الحكومية والوطنية المعنية بحقوؽ 

 المجنة بتنظيـ  الفعاليات التالية:

 أواًل: ندوة عممية بمناسبة االحتفالية السنوية باليـو العربي لحقوؽ اإلنساف:

بالتعاوف مع المكتب اإلقميمي لممفوض السامي لحقوؽ  العربية اإلنسافعقدت لجنة حقوؽ  .51
ة العامة لجامعة الدوؿ العربية مف خ ؿ ادارة لمنطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أمريقيا واألمان اإلنساف
وادارة التنمية المستدامة والتعاوف الدولي، ندوة اقميمية بمناسبة االحتفاؿ باليـو  اإلنسافحقوؽ 

تحت عنواف "دور السمطة القضائية مي تحقيؽ التنمية المستدامة" يـو  اإلنسافالعربي لحقوؽ 
الدوؿ العربية مي القاىرة. ىذا وكاف مجمس جامعة  بمقر األمانة العامة لجامعة 25/4/3129

"حقوؽ اإلنساف والتنمية المستدامة" شعارا الدوؿ العربية عما المستوى الوزاري قد اعتمد عنواف 
 3128.26/:/23( بتاريخ 259)رقـ مي دورتو العادية إلحياء اليـو العربي لحقوؽ اإلنساف 

ا بيا المستشار محمد جمعة مزيع )رئيس المجنة( وشيدت جمسة امتتاح الندوة تقديـ كممات أدل .52
السامية لحقوؽ اإلنساف( والسفير بدرالديف الع لي )ممثؿ  المفوضيةوالسيد حبيب ناري )ممثؿ 

 العضوياألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية(. وقد أبرزت ىذه الكممات أىمية تناوؿ وتحميؿ الترابط 
كما أكدت عما سيادة القانوف وتحقيؽ التنمية المستدامة،  تراـواححقوؽ اإلنساف  احتراـالوثيؽ بيف 
مواجية مي ىذا المجاؿ، ع وة عما بحث سبؿ  تبادؿ أمضؿ الخبرات والممارساتضرورة 
بوافيا االنتااؼ الفعالة،  وتمكيف كؿ إنساف مف الواوؿ إلا سبؿات ذات الامة بتعزيز التحدي
  16اإلنساف والحريات األساسية. إعماؿ جميع حقوؽ يدورًا رئيسيًا متؤدي 
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رُ اخز١بس ٘زا اٌّٛضٛع اٌّزخظض حٛي دٚس اٌمضبء فٟ رحم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ثبٌٕظش ئٌٝ أْ اٌٍغٕخ اعزٙذفذ اٌمضبح   

خ حٛي "دٚس اٌغٍطخ اٌمضبئ١خ ثفؼب١ٌخ أخشٜ اعشرٙب ػٍٝ ٘بِش االحزفب١ٌخ ثب١ٌَٛ اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ، ٟٚ٘ ٚسشخ اٌؼًّ اإلل١ّ١ٍ

، ػٍّبً ثأْ اٌٍغٕخ 11/1/8112-18فٟ رطج١ك االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ ٚاإلل١ّ١ٍخ ٌحمٛق اإلٔغبْ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ" اٌزٟ رُ ػمذ٘ب ٠ِٟٛ 

١ٌٍّضبق  فٟ ثبدسح ِٕٙب ٚعبثمخ ٌٍزش٠ٚظ سثغ عٕٛاد ػٍٝ رٕظ١ُ ٚسشخ ػًّ ٚٔذٚح ثّٕبعجخ ٘زٖ االحزفب١ٌخألذ دسعذ ػبدرٙب ِٕز 

 .اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ ِٚمبطذٖ ث١ٓ وبفخ أطحبة اٌّظٍحخ ٚاٌّؼ١١ٕٓ ثحّب٠خ ٚرؼض٠ض حمٛق اإلٔغبْ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ
16

 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ  ٠ّٟىٓ االطالع ػٍٝ اٌىٍّبد االفززبح١خ ٌٍٕذٚح ِٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔ  
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الندوة ممثميف عف الدوؿ العربية واألمانة العامة لجامعة الدوؿ ىذه شارؾ مي أعماؿ قد و  .53
 اإلنسافالعربية، باإلضامة إلا عدد مف الخبراء والمفكريف والعامميف مي المؤسسات الوطنية لحقوؽ 

  ذة وطمبة الجامعات المارية.ومنظمات المجتمع المدني مي العالـ العربي، وعدد مف أسات

: التاليةاستعرضت الندوة عدد مف األوراؽ العممية المقدمة مف ممثميف عف كؿ مف الجيات كما  .54
اإلسكوا، والمفوضية السامية لحقوؽ  –لجنة األمـ المتحدة االقتاادية واالجتماعية لررب آسيا 

دارة التنمية المستدامة مي جامعة الدوؿ العربيةاإلنساف مي جامعة الدوؿ  اإلنساف، وادارة حقوؽ ، وا 
العربية، ومجمس الدولة بجميورية مار العربية، والمحكمة الدستورية  اإلنسافالعربية، ولجنة حقوؽ 

بجامعة الدوؿ  بجميورية مار العربية، ومحكمة التعقيب بالجميورية التونسية، والقطاع القانوني
 (.7ة وبرنامج عمميا مي الممحؽ رقـ )ة لمندو يويرد نص الورقة المفاىيم. العربية

المحاور التالية: خطة التنمية المستدامة لعاـ  تتناولمي الندوة قد وكانت األوراؽ المقدمة  .55
، وخطة التنمية المستدامة مي اإلنساف: المكونات والسياؽ، وخطة التنمية المستدامة وحقوؽ 3141

دارات جامعة الدوؿ العربية مي تنفيذ مقااد اطار عمؿ جامعة الدوؿ العربية، والدور التكاممي إل
مي أىداؼ التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة مف منظور الميثاؽ العربي لحقوؽ  اإلنسافحقوؽ 
، ودور القضاء مي مكامحة الفساد والكسب غير المشروع، ودور القضاء مي حماية الحؽ اإلنساف

جيود القطاع القانوني مي و دالة بالنسبة لمنساء، مي الحياة واألمف الشخاي، والواوؿ إلا الع
 28(.27جامعة الدوؿ العربية مي تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة والمتسقة مع مقااد اليدؼ )

 العربية: اإلنسافثانيًا: الورشة اإلقميمية لمجنة حقوؽ 

قة الشرؽ لمنط اإلنسافعقدت المجنة، بالتعاوف مع المكتب اإلقميمي لممفوض السامي لحقوؽ  .56
األوسط وشماؿ أمريقيا، ورشة العمؿ اإلقميمية حوؿ "دور القضاء الوطني مي تطبيؽ االتفاقيات 

مي المنطقة العربية" مي مقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية  اإلنسافالدولية واإلقميمية لحقوؽ 
 .  24/4/3129-23خ ؿ يومي 

                                                                                                                                                                                 
mittee/Pages/MediaCenterDetails.aspx?RID=68http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Com 

11
 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ  ٠ّٟىٓ االطالع ػٍٝ أٚساق ػًّ إٌذٚح ِٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔ  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MediaCenterDetails.aspx?RID=68 
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اثناف مف القضاة مف كؿ دولة عربية رشحتيما الورشة اإلقميمية ىذه وقد شارؾ مي أعماؿ  .57
 اإلنسافوزارات العدؿ أو المجالس أو الييئات العميا لمقضاء مييا، كما شارؾ أعضاء لجنة حقوؽ 

، ع وة عما خبراء وقضاة مف اإلنسافالعربية، وممثميف عف مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ 
المحاكـ والمجالس الدستورية العربية، وأساتذة مي القانوف  محاكـ دولية واقميمية، وممثميف عف اتحاد

 الدولي مف الجامعات العربية.

مقد وتطبيؽ أحكاميا،  اإلنسافوبالنظر الا دور السمطة القضائية مي تفسير معاىدات حقوؽ  .58
تطبيؽ القانوف الدولي لحقوؽ قدرات القضاة العرب مي مجاؿ تطوير بناء و أسيـ ىذه الورشة مي 

مكانية االستناد إلا أحكاـ اتفاقيات حقوؽ  افاإلنس مف طرؼ السمطة الدولية واإلقميمية  اإلنسافوا 
نفاذ حقوؽ  اباعتبارىالقضائية  ويرد نص الورقة  .اإلنسافالحاف الضامف واألميف لحماية وا 
 (.8ة لمورشة االقميمية وبرنامج عمميا مي الممحؽ رقـ )يالمفاىيم

 لمجنة حقوؽ اإلنساف العربية:ثالثًا: الدورات التدريبية 

عقدت المجنة، بالتنسيؽ والتعاوف مع قطاع الشؤوف اإلدارية والمالية باألمانة العامة لجامعة  .59
مي جامعة الدوؿ  األعضاءالدوؿ العربية، الدورة التدريبية لموظفي األمانة العامة ومندوبيات الدوؿ 

الدولية واإلقميمية مع التركيز عما النظاـ  والنظـ اإلنسافالعربية حوؿ التعريؼ بمعاىدات حقوؽ 
ويرد  بمقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية. 23/3/3129 -22يومي  اإلنسافالعربي لحقوؽ 

  (.9ة لمدورة التدريبية وبرنامج عمميا مي الممحؽ رقـ )ينص الورقة المفاىيم

والمالية و قطاع األع ـ باألمانة ، بالتنسيؽ والتعاوف مع قطاع الشؤوف اإلدارية قدت المجنةع .:5
لممثمي وسائؿ اإلع ـ العربية العامميف مي جميورية العامة لجامعة الدوؿ العربية، الدورة التدريبية 

بمقر االمانة العامة لجامعة  26/6/3129" يوـ اإلنسافمار العربية حوؿ "النظاـ العربي لحقوؽ 
 (.:لمدورة التدريبية وبرنامج عمميا مي الممحؽ رقـ )ة يويرد نص الورقة المفاىيمالدوؿ العربية. 

اليادؼ الا تعزيز وبناء قدرات يا ياتيف الدورتيف مي إطار برنامج عممالمجنة لويأتي تنظيـ  .61
، وتعزيز معرمتيـ اإلنسافالعامميف مي جامعة الدوؿ العربية والمتعامميف معيا مي مجاؿ حقوؽ 
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وآلية عممو، والتحديات  اإلنسافخااة الميثاؽ العربي لحقوؽ ، وباإلنسافبالمنظومة العربية لحقوؽ 
 وسبؿ التعامؿ معيا. اإلنسافالتي تواجو العمؿ العربي مي تناوؿ موضوعات حقوؽ 

 : زيارات لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:   رابعاً 

دعوة بناء عما  ،العربية المتحدةالعربية بزيارة إلا دولة اإلمارات  اإلنسافقامت لجنة حقوؽ  .62
خ ؿ الزيارة عقد  ، حيث تـ  32/22/3129–:2خ ؿ الفترة  ،مف وزارة الخارجية والتعاوف الدولي

لممثمي الجيات الحكومية وغير الحكومية  اإلنسافورشة عمؿ تعريفية بالنظاـ العربي لحقوؽ 
ـ  مي الدولة؛  اإلنسافالمعنية بحقوؽ  مؤسسات الات و وزار د مف الميدانية إلا عدزيارات إجراء كما ت

مي الدولة الطرؼ؛ بررض االط ع عما جيود الدولة مي  اإلنسافحماية حقوؽ و تعزيز بمعنية ال
مجاؿ تنفيذ الم حظات والتوايات الختامية الاادرة عف المجنة بشأف التقرير األوؿ الذي جرت 

 اإلنسافؽ عما التقدـ المحرز مي مجاالت حقو أيضًا ، واالط ع 3124مناقشتو مي نياية عاـ 
وتستبؽ تقديـ التقرير الدوري األوؿ  3124المختمفة مي الفترة التي تمت تقديـ التقرير األوؿ عاـ 

ـ  ومقا لما  :312خ ؿ عاـ  ويرد برنامج عمؿ الورشة التعريفية وبرنامج  .اخطار ومد المجنة بذلؾ ت
عما الموقع اإللكتروني  عما تفاايؿ الزيارة االط عكما يمكف  (.23الزيارة مي الممحؽ رقـ )

 12لمجنة.

تشكؿ ومد المجنة مي ىذه الزيارة مف كؿ مف: المستشار محمد جمعة مزيع )رئيس المجنة(،  .63
والمستشار محمد الضاحي )عضو المجنة(، واألستاذ عبدالرحمف الشبرقي )عضو المجنة(، والسفيرة 

كما شارؾ مف خبراء أمانة  نادية جفوف )عضو المجنة(، والسيدة آمنة المييري )عضو المجنة(،
  .المجنة كؿ مف: الدكتور محمد يعقوب، واألستاذ محمد عبداهلل خميؿ، والدكتورة منا البيتيمي

 :حقوؽ اإلنساف العربية : لقاءات لجنةخامساً 

عقد المستشار محمد جمعة مزيع )رئيس المجنة( لقاء مع السيد نبيؿ األندلوسي )رئيس لجنة  .64
مي البرلماف العربي( عما ىامش مشاركتو مي أعماؿ  اإلنسافقانونية وحقوؽ الشؤوف التشريعية وال

                                                           
12

 ٟخ ٌذٌٚخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزحذح ٚاالخجبس إٌّشٛسح ػٕٙب ِٓ خالي اٌّٛلغ اإلٌىزش٠ّٔٚىٓ االطالع ػٍٝ رمش٠ش ص٠بسح اٌٍغٕ  

 ٌٍغٕخ ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/ActivityDetails.aspx?RID=86 
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لممؤتمر الثالث لمبرلماف العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يـو  االمتتاحيةالجمسة 
بيدؼ تعزيز ع قات التعاوف بيف الجيتيف ووضع برنامج عمؿ مشترؾ تنفيذًا وذلؾ ؛ 21/3/3129

 . 3128لموقعة مي شير مارس لمذكرة التفاىـ ا

عقد المستشار محمد مزيع )رئيس المجنة( لقاء مع األستاذ السيد البابمي )األميف العاـ المساعد  .65
بالبرلماف العربي( عما ىامش مشاركتو مي أعماؿ اجتماع الخبراء حوؿ مراجعة مشروع 

؛ وذلؾ مي إطار دعـ 24/6/3129بمقر االمانة العامة يوـ  اإلنسافالعربية لحقوؽ  االستراتيجية
مي المنطقة العربية، وتعزيز  اإلنسافآليات العمؿ العربي المشترؾ المعنية بتعزيز وحماية حقوؽ 

 التعاوف بيف الجانبيف.

جابر المري )نائب رئيس المجنة(  والمستشارعقد المستشار محمد مزيع )رئيس المجنة(  .66
ميف العاـ التحاد المحاميف العرب األستاذ محمد الضاحي )عضو المجنة( لقاء مع األ والمستشار

العربية  اإلنساف؛ وذلؾ لتعزيز سبؿ التعاوف بيف لجنة حقوؽ 9/8/3129ناار الكريويف يـو 
 واتحاد المحاميف العرب، وعقد عدد مف الفعاليات المشتركة، والورش التدريبية.
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 :مشاركات أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية 

مي عدد مف األنشطة العربية والدولية مي إطار تفعيؿ  3129اء المجنة خ ؿ عاـ شارؾ أعض .67
ذات الامة، ولما ليا مف دور ىاـ مي تحقيؽ  اإلنسافالتعاوف مع الجيات العاممة مي مجاؿ حقوؽ 

، وتمثمت ىذه المشاركات التي تـ تقديـ مساىمات شفوية ومكتوبة مييا، :2مقااد الميثاؽ العربي
 اآلتي: عما النحو 

شارؾ المستشار محمد مزيع )رئيس المجنة( واألستاذ عبدالرحمف الشبرقي )عضو المجنة( مي  .68
ي بشأف التعريؼ بدور المممكة العربية السعودية مي الجانب اإلنسانأعماؿ منتدى الرياض الدولي 

-37ي والذي عقد مي الرياض بالمممكة العربية السعودية خ ؿ الفترة اإلنساناإلغاثي و 
حقوؽ  بموضوع الع قة ذات المحاور مف العديد المنتدى جمسات تناولتوقد . 38/3/3129

 مي السياسات تطويرو  االكاديمية، البحوث خ ؿ مف يةاإلنسان االستجابة تطوير :وىي ،اإلنساف
ي وتحدياتو ومسؤولياتو اإلنسانمجوات التمويؿ و البيئة التشريمية المتريرة لمنزوح العالمي،  ظؿ
الترطية االع مية مي ميداف و دور المانحيف غير التقميدييف والمنظمات االقميمية، و راو، وم

ي والوقوؼ اإلنساناعادة تشكيؿ النظاـ و ي، اإلنساناالبتكار والتكنولوجيا مي مجاؿ العمؿ و االغاثة، 
ظمات بناء القدرات وتمكيف المنو ي وتقييميا، اإلنسانعما نتائج مؤتمر القمة العالمي لمعمؿ 

بناء منعة المجتمعات المحمية لمتادي لمكوارث و قدرات الدوؿ والمجتمعات المستضيفة، و المحمية، 
 .يةاإلنسانتوطيف المساعدات و واالزمات، 

بناء قدرات المؤسسات الوطنية  ورشةشاركت السفيرة نادية جفوف )عضو المجنة( مي أعماؿ  .69
والذي عقد مي العاامة  ،ابية والحقوؽ االنجابيةبما مي ذلؾ الاحة الجنسية واالنج اإلنسافلحقوؽ 
تعزيز العمؿ المشترؾ  اىدمت الورشة إلوقد . 9/6/3129-7خ ؿ الفترة  (عماف) األردنية

واآلليات الوطنية لمنيوض بأوضاع المرأة ودعـ  اإلنسافوالتوااؿ بيف المؤسسات الوطنية لحقوؽ 
خااة تمؾ  اإلنسافاإلقميمية لحماية حقوؽ النظـ الدولية و  استخداـقدراتيا ومياراتيا مي 
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اػ١خ رفّٙبً ِٕٙب ٌٍضبئمخ اٌّب١ٌخ اٌزٟ رّش ثٙب ِٛاصٔخ اػززسد اٌٍغٕخ ػٓ ع١ّغ اٌّشبسوبد اٌزٟ ٌُ رىٓ ٌِّٛخ ِٓ اٌغٙخ اٌذ  

ِمبسٔخ ثبألػٛاَ اٌغبثمخ. ٌٍّٚض٠ذ  8112األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ِّب أدٜ ئٌٝ رم١ًٍ ػذد ٚٔٛع اٌّشبسوبد خالي ػبَ 

اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌٍغٕخ ِٓ خالي  ِٓ االطالع ػٍٝ ٘زٖ اٌّشبسوبد خالي األػٛاَ اٌغبثمخ ٠ّىٓ ِشاعؼخ اٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ ػٍٝ

 اٌشاثظ 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/CommitteePublications.aspx 
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السفيرة نادية جفوف خ ؿ أعماؿ  وقدمت .بالاحة اإلنجابية والحقوؽ اإلنجابية عامة المتعمقة
عف حقوؽ اإلنساف مي اآلليات اإلقميمية وع قتيا بالاحة اإلنجابية : األولا الورشة مداخمتيف

ة وكيفية عمميا ومسألة تقديـ التقارير األولية العربي اإلنسافلجنة حقوؽ ف عوالثانية  ،لممرأة
 الدورية.و 

جابر المري )نائب الرئيس( مي أعماؿ المؤتمر الدولي حوؿ االحت ؿ  المستشارشارؾ  .:6
والذي  2:78مي االراضي الفمسطينية المحتمة لعاـ  اإلنسافاالسرائيمي طويؿ االمد وواقع حقوؽ 

وقد ترأس المستشار جابر . 24/6/3129-23فترة خ ؿ ال (عماف) عقد مي العاامة األردنية
المري أعماؿ الجمسة الثانية مف المؤتمر حوؿ "أثر القرار األمريكي بنقؿ السفارة إلا القدس عما 

حوؿ تقديـ العديد مف األوراؽ القانونية المتخااة يا خ لحالة حقوؽ اإلنساف مي القدس" التي تـ 
نوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني مي ألحكاـ القا يانتياؾ القرار األمريك

 القانونية الدولية لمنع تنفيذ ىذا القرار.  تاألراضي الفمسطينية وضرورة استخداـ كامة األدوا

شارؾ المستشار محمد مزيع )رئيس المجنة( مي أعماؿ اجتماع الخبراء حوؿ مراجعة مشروع  .71
والذي عقد مي مقر االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية مي  ،اإلنسافاالستراتيجية العربية لحقوؽ 

عما تقديـ إسيامات  . وقد حرص المستشار محمد مزيع26/6/3129-24القاىرة خ ؿ الفترة 
العربية  اإلنسافوردت بشأف لجنة حقوؽ  التيوضبط الاياغات  االستراتيجيةالمجنة بشأف مضموف 

وذلؾ مي إطار  اإلنسافر مكونات المنظومة العربية لحقوؽ وضماف التنسيؽ ميما بيف المجنة وسائ
 ا حياتيا وواليتيا. 

ستاذة رضا مراد )عضو المجنة( مي أعماؿ الحوار االقميمي حوؿ تبادؿ أمضؿ شاركت األ .72
( بانكوؾالعاامة التايمندية )الذي عقد مي  واألعماؿ التجارية حقوؽ اإلنسافالممارسات بشأف 

وجيات النظر حوؿ كيفية تعميـ  تبادؿالا  اإلقميمي. وقد ىدؼ الحوار 7/7/3129-5خ ؿ الفترة 
ذلؾ مف خ ؿ ، و وتنفيذىا اإلنسافمبادئ األمـ المتحدة التوجييية بشأف األعماؿ التجارية وحقوؽ 

عما الاعيديف اإلقميمي والوطني. كما ىذه المبادئ بفعالية تنفيذ مي أاحاب المامحة تعاوف 
وكيفية تناولو مي م حظاتيا بورقة حوؿ رؤية المجنة ليذا الموضوع ضا مراد ستاذة ر األشاركت 
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نص ويرد  وتواياتيا الختامية عما تقارير الدوؿ العربية االطراؼ بالميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف.
 .(24مي الممحؽ رقـ )ورقة المقدمة مي أعماؿ ىذا الحوار اإلقميمي ال

ئيس المجنة( مي أعماؿ ندوة المجنة العربية الدائمة لحقوؽ شارؾ المستشار محمد جمعة مزيع )ر  .73
مي مقر االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية يوـ  : االنجازات واالماؽ المستقبمية التي عقدتاإلنساف

. اإلنسافالمجنة العربية الدائمة لحقوؽ تأسيس ، بمناسبة مرور خمسوف عامًا عما 27/8/3129
 اإلنسافعما تاريخ المجنة العربية الدائمة لحقوؽ  الندوةىذه ؿ أعماؿ كما تـ تسميط الضوء خ 

والذي يعد الميثاؽ العربي لحقوؽ  -ومنجزاتيا خ ؿ مسيرة عمميا التي امتدت خمسوف عاماً 
ليا  المستقبميةوأىـ التحديات التي تواجييا، وكذلؾ اآلماؽ  -مف أىـ انجازات ىذه المجنة اإلنساف

وقد قدـ رئيس  يا.ئاألمثؿ لألىداؼ المرجوة مف إنشا ىا، بما يسيـ مي التحقيؽوكيفية تطوير أداء
 حوؿ دور لجنة الميثاؽ ونشاطاتيا وبرنامج عمميا وخططيا المستقبمية.شفوية المجنة مداخمة 

ربعيف لمجنة العربية شارؾ المستشار محمد مزيع )رئيس المجنة( مي أعماؿ الدورة الرابعة واأل .74
اإلنساف التي عقدت مي مقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية يـو الدائمة لحقوؽ 

انجازات المجنة وقد قد ـ المستشار محمد مزيع مداخمة شفوية مي أعماؿ الدورة حوؿ ، 28/8/3129
المجنتيف، وبينيما وبيف كامة أجيزة والتحديات التي تواجييا وسبؿ تعزيز التعاوف المشترؾ بيف 

ممخص المداخمة ويرد ، ع وة عما القضايا التي تحظا باىتماـ مشترؾ. العربية وادارات الجامعة
 .(25الممحؽ رقـ )عماؿ ىذه الدورة مي أالمقدمة مي 

محمد الضاحي )عضو المجنة( مي أعماؿ المؤتمر الرابع الذي عقدتو األمانة  المستشارشارؾ  .75
مي وزارات الداخمية العربية،  نسافاإلالعامة لمجمس وزراء الداخمية العرب لممسؤوليف عف حقوؽ 

ـ المستشار محمد الضاحي قد. وقد 9/3129/:-9والذي عقد مي الجميورية التونسية خ ؿ الفترة 
األمانة العامة لمجمس وزراء الداخمية مداخمة خ ؿ أعماؿ المؤتمر حوؿ التعاوف القائـ بيف المجنة و 

عربية مف خ ؿ الدورات التدريبية التي عقدتيا العرب، وكذلؾ بيف المجنة ووزارات الداخمية ال
لممعنييف بتنفيذ القانوف، ع وة عما متابعة تنفيذ توايات المجنة الختامية عما تقارير الدوؿ 
األطراؼ التي تـ مناقشتيا ذات الع قة بالحقوؽ والحريات التي كفميا الميثاؽ وتحص وزارات 

 الداخمية العربية.
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اد )عضو المجنة( مي أعماؿ الدورة التعميمية الدولية السادسة مي شاركت األستاذة رضا مر  .76
 "دورة البرومسورة منا حداد"، والتي عقدت مي العاامة المبنانية 3129لعاـ  اإلنسافمجاؿ حقوؽ 

قدمت مداخمة شفوية حوؿ أىمية برامج التربية والتعميـ والتثقيؼ  . وقد4/23/3129يوـ  (بيروت)
أساسية لمتوعية بيذه الحقوؽ والحريات وحمايتيا واعماليا نظريا وتطبيقا،  بحقوؽ اإلنساف كركيزة

كما أوضحت حرص الميثاؽ العربي لحقؽ اإلنساف عما كفالة دمج الحقوؽ والحريات المناوص 
 عمييا مي المناىج التعميمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية.

اآلليات  اتااؿنقاط  اجتماع( مي أعماؿ شارؾ األستاذ عبدالرحمف الشبرقي )عضو المجنة .77
المذيف عقدا مي مقر و ، فلألمريكيتيالمشاورات اإلقميمية  اجتماعوأعماؿ  اإلنسافاإلقميمية لحقوؽ 

-8مي واشنطف بالواليات المتحدة األمريكية خ ؿ الفترة  اإلنسافالمجنة األمريكية لحقوؽ 
حدثت عما تعراض أبرز التطورات التي إلا اس االتااؿ. وقد ىدؼ اجتماع نقاط 9/23/3129

، ع وة عما مناقشة 3129خ ؿ عاـ اإلقميمية  اإلنسافحقوؽ ىيئات معاىدات عمؿ آليات 
كما  81التوايات الاادرة عف حمقات العمؿ السابقة الخااة بالترتيبات اإلقميمية.تنفيذ متابعة 

األمريكية  اإلنسافف بيف آليات حقوؽ إلا تعزيز التعاو  فلألمريكيتيىدؼ اجتماع التشاور اإلقميمي 
بيدؼ وضع مقترحات ممموسة لمتعاوف ميما يخص مكامحة ؛ وذلؾ اإلنسافواآلليات الدولية لحقوؽ 

ورقة المقدمة مي النص ويرد  .العنارية والتمييز العناري وما يتاؿ بذلؾ مف أشكاؿ التعاب
 .(26مي الممحؽ رقـ ) اإلجتماعأعماؿ ىذا 

 

 

 

                                                           
81

ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّفٛض١خ اٌغب١ِخ ٌحمٛق اإلٔغبْ  ٞعزّبع اٌغٕٛرغذس اإلشبسح ئٌٝ أْ ٌغٕخ حمٛق اإلٔغبْ اٌؼشث١خ اعزضبفذ اال  

، وّب 6/18/8111فٟ اٌمب٘شح ثزبس٠خ ثّمش األِبٔخ اٌؼبِخ ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ  خ ٌحمٛق اإلٔغب١١ْبد اإلل١ٍّا٢ٌ ارظبيٌٕمبط 

 .2/18/8111حٛي رطٛس إٌظُ ٚا١ٌ٢بد اإلل١ّ١ٍخ ٌحّب٠خ حمٛق اإلٔغبْ ٠َٛ ػمذد اٌٍغٕخ ػٍٝ ٘بِش ٘زا االعزّبع ٔذٚح ال١ّ١ٍخ 

رمبس٠ش االعزّبع ٚإٌذٚح ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغٕخ حمٛق االٔغبْ اٌؼشث١خ ِٓ خالي ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد، ٠ّىٓ االطالع ػٍٝ 

 اٌشاثظ 

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MediaCenterDetails.aspx  
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 :الخاتمة

لحقوؽ اإلنساف حيز النفاذ يومر مراة  العربيمناسبة مرور عقد كامؿ عما دخوؿ الميثاؽ  إف .78
اآللية  باعتبارىاسانحة لتقييـ الفرص والتحديات المرتبطة بعمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية 

دد وكذلؾ لتقديـ ع ،اإلقميمية المعنية براد ومتابعة احتراـ الحقوؽ والحريات المتضمنة مي الميثاؽ
مف المؤكد أنو ال يوجد . و مؿ المجنة الرقابية المنبثقة عنوتستيدؼ تطوير ع التيمف التوايات 

نظاـ إقميمي كامؿ أو مثالي لحقوؽ اإلنساف، وحتا أكثر النظـ تطورًا قد خضعت عما مدار عقود 
ر مف الزماف لسمسمة مف اإلا حات والترييرات سواء مف خ ؿ تبنا معايير إضامية أو تطوي

نما محطات متتالية ومستمرة  ترتيباتيا المؤسسية، م  توجد محطة واوؿ واحدة أو نيائية، وا 
لتحقيؽ المزيد مف الفعالية. وال يزاؿ الطريؽ طويً  وممتدًا أماـ النظاـ اإلقميمي العربي لحقوؽ 

 اإلنسانية.اإلنساف لتحقيؽ المزيد مف الفعالية المرجوة منو مي مجاؿ الترويج والحماية لمحقوؽ 

عما الرغـ مف وذلؾ زاؿ أكبر لدى لجنة حقوؽ اإلنساف العربية، ي لقد كاف الطموح وما .79
حدتا مف تحرؾ المجنة  فتيمالو المعوقات المالية وبيروقراطية االجراءات اإلدارية ذات الع قة، 

زيد مف وبذؿ الم ل ستمرارؿ ما يزاؿ وقود المجنة ؤ ، إال أف التفا3129خ ؿ عاـ  ياونشاطات
تحويميا إلا التي يمكف ترى المجنة أف ىناؾ مرص قائمة، ومجموعة مف التحديات  إذالجيود، 

كي تستطيع المحامظة وذلؾ إنجازات، وترجو المجنة أف تناؿ تواياتيا آذاف ماعمة مي قادـ األياـ، 
يا، ونأمؿ ورأينا طحين يذه اآللية التي تعمؿ بكؿ جد وشرؼ، والتي سمعنا جعجعتياواالرتقاء ب
 .استمرارىا

عرضًا ألبرز الفرص والتحديات ذات الامة بعمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية وعدد  يوميما يم .:7
 تستيدؼ تطوير عمميا. التيمف التوايات 

 الفرص: .81

 دولة عربية. 25لحقوؽ اإلنساف لياؿ إلا  العربيعما الميثاؽ  دقةاالماعدد الدوؿ زيادة  -
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أضحت موضع ثقة لدى الدوؿ العربية، حيث توجد مؤشرات إيجابية ثبتت الممارسة أف المجنة أ -
ة لمماادقة عما يأف عددًا مف الدوؿ العربية بادد استكماؿ االجراءات الدستورية والقانونعما 

 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.

 ف خ ؿممع المجنة، وىو دليؿ اىتماـ ووعي بأىميتيا، وتمثؿ ذلؾ  اإليجابيتفاعؿ الدوؿ العربية  -
قد قامت المجنة بإبداء و ختامية. الومف خ ؿ الحرص عما تنفيذ تواياتيا  ،تقديـ التقارير لمجنة

الواجب اتخاذىا طبقًا ألىداؼ الميثاؽ بعد دراسة عشرة تقارير أولية  يام حظاتيا وتقديـ توايات
وذلؾ حتا  ،لتزاماتيـ بموجب الميثاؽوأربعة تقارير دورية لمدوؿ األطراؼ بشأف تنفيذ ا

 .3129ديسمبر

 بدور القياـ عما المجنة حرات حيث والدولي، اإلقميمي المستوييف عما معرومةً  المجنة أابحت -
 تـ وقد المتخااة، اإلنساف حقوؽ قضايا مف العديد حوؿ والندوات العمؿ ورش تنظيـ مي نشط
 والبرلماف المتحدة باألمـ اإلنساف لحقوؽ السامية المفوضية مع والتنسيؽ بالتعاوف منيا عدد تنظيـ
 عقدت المجنة أف إلا اإلشارة وتجدر. اإلنساف لحقوؽ الوطنية لممؤسسات العربية والشبكة العربي
 تعريفية ورش بينيا مف ،منذ تأسيسيا وحتا تاريخو عمؿ وحمقة وندوة ورشة ث ثيف مف أكثر

 الوطنية والمؤسسات وميةالحك والمؤسسات الجيات استيدمت مييا المجنة، عمؿ وآلية بالميثاؽ
كما لبت  .عربية دوؿ عدة مي اإلنساف بحقوؽ المعنية المدني المجتمع ومؤسسات اإلنساف لحقوؽ

 ت الع قة بمجاالت عمميا.ر المجنة العديد مف الدعوات ذا

عدد المرشحيف لعضوية لجنة حقوؽ اإلنساف العربية، عف المكانة التي وامت إلييا  ازديادينـ  -
 ثقة واألىمية التي حازت عمييا لدى الدوؿ العربية.المجنة وال

حرات لجنة الميثاؽ خ ؿ السنوات الماضية عما تطوير آليات عمميا السيما ميما يتعمؽ  -
والمؤسسات الوطنية لدوؿ األطراؼ مف جانب اعداد التقارير المقدمة لمجنة إلبالخطوط االسترشادية 

يرىا مف أاحاب المامحة. كما عممت المجنة عما وغومنظمات المجتمع المدني لحقوؽ اإلنساف 
عما  ابما يعيني المقدمة لمدوؿ األطراؼالختامية طوير اياغة ومضموف م حظاتيا وتواياتيا ت

 الميثاؽ. مياإلعماؿ الكامؿ لمحقوؽ والحريات الواردة 
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 تعتبر المجنة بيت خبرة عربي مي مجاؿ حقوؽ اإلنساف. -

 متعاقبة عما أىمية المجنة ودورىا وضرورة دعميا.تأكيد قرارات مجمس الجامعة ال -

اابحت المجنة جزءًا مف منظومة االتااؿ الخااة بالنظـ اإلقميمية المعنية بحقوؽ اإلنساف  -
(Regional Focal Points ) بالتعاوف مع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف التي أسست وذلؾ

 اتااؿالسنوية لنقاط  االجتماعاتؾ المجنة مي تشار كما مي ىيكمتيا االدارية. مختاة ليا إدارة 
وقد جاء ىذا نتيجة انفتاح  التعاوف ميما بيف تمؾ اآلليات. اآلليات اإلقميمية لتبادؿ الخبرات وتنسيؽ

 المجنة وتوااميا.

النظاـ األساسي لممحكمة العربية لحقوؽ اإلنساف، والذي يعتبر الميثاؽ العربي لحقوؽ  اعتماد -
 عياتيا الموضوعية، وىو ما يعزز المنظومة الحقوقية مي جامعة الدوؿ العربية.اإلنساف أحد مرج

 التحديات: .71

، ع وة عما ضعؼ تومير :312تقميص موازنة المجنة خ ؿ السنوات الماضية ولسنة  -
المخااات المالية لبرنامج عمميا بما مي ذلؾ عقد دورات مناقشة تقارير الدوؿ األطراؼ بالميثاؽ 

 لمجنة. والجوىري األساسي االختااصوىو  ،اإلنساف العربي لحقوؽ

بطء دورة اإلجراءات اإلدارية مي األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية المتعمقة بأنشطة المجنة، مما  -
يؤخر ادور الموامقات المطموبة مي وقت مناسب، األمر الذي يؤدي إلا ارباؾ أعماؿ المجنة 

 .ألنشطتيا، وارتفاع الكمؼ المالية وبرامجيا

عدـ إمكانية عرض اادارات المجنة بالمرة االنجميزية عما موقعيا اإللكتروني، نظرًا لكونو مرتبط  -
، مما يحد الذي ال يسمح حتا تاريخو، مع األسؼ، بيذه الخاايةو بموقع جامعة الدوؿ العربية، 

 يف بالمرة العربية.مف غير الناطقوالميتميف الدولية واإلقميمية النظيرة مف توااميا مع الجيات 

ىناؾ دوؿ عربية لـ تاادؽ بعد عما الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، كما أف ىناؾ دوؿ  زاؿتما  -
منذ مترة زمنية  أنيا ماادقة عما الميثاؽمف لـ تقدـ حتا اآلف تقريرىا األوؿ لمجنة عما الرغـ 

  طويمة.
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ميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف عما نطاؽ حاجة إلا زيادة التوعية بالىناؾ رغـ جيود المجنة إال أف  -
والمنظمات غير الحكومية العاممة مي والتنفيذية واسع مي أوساط السمطات القضائية والتشريعية 

 الدوؿ األطراؼ. 

مف الختامية الحاجة إلا متابعة التنفيذ الفعاؿ مي الدوؿ األطراؼ لم حظات وتوايات المجنة  -
 التنفيذية ال زمة.التدابير التشريعية و  اتخاذخ ؿ 

بشكؿ يميؽ بالدور و امتقار المجنة لمقر م ئـ، يومر ليا المساحة الكامية لترتيب حاجاتيا الموجستية،  -
اداراتيالميـ الذي تضطمع بو، ويمكنيا مف عمؿ أرشيؼ لممفاتيا ووثائقيا   .اوا 

 التوصيات: . 72

-و الحاؿ مي اآلليات اإلقميمية النظيرة كما ى –ضرورة تومير الدعـ الكامي لمجنة، إداريًا وماليًا  -
 بواليتيا عما أمضؿ وجو. االضط عما يمكنيا مف وب

تومير الموازنة ال زمة لمجنة كما كانت سابقًا )مميوف دوالر أمريكي سنويًا(، لتتمكف مف أداء دورىا  -
 بفاعمية أكثر.

مة لجامعة الدوؿ العربية، ميما الزمنا لدورة اإلجراءات اإلدارية مي األمانة العا االختاارضرورة  -
 يخص الموامقات المتعمقة بأعماؿ المجنة وأنشطتيا.

تومير مقر الئؽ ومناسب لمجنة، يتناسب ودورىا الميـ مي احتراـ وحماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف مي  -
 العربي، كما ىو حاؿ المجاف اإلقميمية النظيرة. العالـ

اؽ، عند ترشيحيا لعضوية ىذه المجنة، أف ترشح المجنة مف الدوؿ األطراؼ مي الميث تطمعت -
 أاحاب الكفاءة والخبرة والدراية الحقيقية، بمجاؿ واختااص عمؿ المجنة.

اإلسراع مي تطوير موقع المجنة المتاؿ بموقع جامعة الدوؿ العربية إلتاحة خااية التحميؿ بالمرة  -
اداراتيا المختمفة،   انتشارًا أوسع ألعماليا.ما يحقؽ وباإلنجميزية ألعماؿ المجنة وا 

 المجنة كبيت خبرة عربي مي مجاؿ حقوؽ اإلنساف. اعتماد -
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، ، عما الماادقةلـ تاادؽ بعد عما الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف التي عربيةالدوؿ ال حث -
، لـ تقدـ حتا اآلف تقريرىا األوؿ لمجنة عما الرغـ أنيا ماادقة عما الميثاؽ وكذلؾ تمؾ التي

  لتقوـ بذلؾ.
عقد كامؿ عما دخوؿ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف  ما مف شؾ أف مناسبة مرور وختامًا، .84

حيز النفاذ تدعو جميع أطراؼ العمؿ العربي المشترؾ إلا الحفاظ عما المكتسبات اليامة التي 
لا  ،حقوؽ اإلنسافوحماية تعزيز احتراـ و حققيا بالفعؿ الجيد العربي الجماعي مي مجاؿ  وا 

 ،الجيود الرامية إلا مواجية التحديات ذات الامة بعمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربيةمضاعفة 
ممموس تنعـ بو وتستحقو  عمميالميثاؽ إلا واقع  مي عمييا المناوص بحيث تتـ ترجمة االلتزامات

الشعوب العربية. وعما الرغـ مف المعوقات المالية وبيروقراطية االجراءات اإلدارية ذات الع قة 
أثرت عما أنشطة لجنة حقوؽ اإلنساف العربية خ ؿ ىذا العاـ، إال أف المجنة عازمة عما  لتيوا

لحقوؽ اإلنساف وعما مواامة تطوير  العربيبواليتيا المحددة ومؽ الميثاؽ  اضط عيا استمرار
يز وىو تعز  ،بما ينعكس إيجابيًا عما اليدؼ األسما الذى أنشئت مف أجمو ؛عمميا وزيادة معاليتيا

الميثاؽ  ميالدوؿ العربية مف خ ؿ إعماؿ الحقوؽ والحريات الواردة  ميوحماية حقوؽ اإلنساف 
 العربي لحقوؽ اإلنساف. 

*** 
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  المالحؽ:قائمة 

 ( جدوؿ بأسماء أعضاء المجنة.2ممحؽ رقـ  )  

 ( المؤى ت والافات التي ينبري تومرىا بالمرشحيف لعضوية المجنة.3ممحؽ رقـ ) 

 ( أسماء الدوؿ العربية التي لـ تاادؽ /أو تنضـ لمميثاؽ.4رقـ ) ممحؽ 

 ( حالة تقديـ التقارير مف الدوؿ 5ممحؽ رقـ )بالميثاؽ. األطراؼ 

  ( الم حظات والتوايات الختامية لمجنة عما التقرير الدوري االوؿ المقدـ 6ممحؽ رقـ )
 مف جميورية العراؽ.

امج عمؿ ندوة اقميمية "دور السمطة القضائية مي ( الورقة المفاىيمية وبرن7ممحؽ رقـ ) •
 تحقيؽ التنمية المستدامة".

ورشة العمؿ اإلقميمية "دور القضاء الوطني الورقة المفاىيمية وبرنامج عمؿ ( 8ممحؽ رقـ ) •
 مي المنطقة العربية". اإلنسافمي تطبيؽ االتفاقيات الدولية واإلقميمية لحقوؽ 

ية وبرنامج الدورة التدريبية لموظفي األمانة العامة ومندوبيات ( الورقة المفاىيم9ممحؽ رقـ ) •
 مي جامعة الدوؿ العربية. األعضاءالدوؿ 

لممثمي وسائؿ اإلع ـ العربية الدورة التدريبية  الورقة المفاىيمية وبرنامج (:ممحؽ رقـ ) •
 ".اإلنسافالعامميف مي جميورية مار العربية حوؿ "النظاـ العربي لحقوؽ 

( الورقة العممية المقدمة لممفوضية بشأف زواج األطفاؿ والزواج المبكر 21قـ )ممحؽ ر  •
 ية.اإلنسانوالقسري ما الظروؼ 

( الورقة العممية المقدمة لممفوضية حوؿ التنفيذ الفعاؿ لمحؽ ما المشاركة 22ممحؽ رقـ ) •
 ما الشئوف العامة.
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نامج الزيارة لدولة االمارات ( برنامج عمؿ الورشة التعريفية بالميثاؽ وبر 23ممحؽ رقـ ) •
 العربية المتحدة.

مراد )عضو المجنة( مي أعماؿ  ورقة العمؿ المقدمة مف السيدة رضا( 24ممحؽ رقـ ) •
 واألعماؿ التجارية. حقوؽ اإلنسافالحوار االقميمي حوؿ تبادؿ أمضؿ الممارسات بشأف 

)عضو المجنة( مي  ( ورقة العمؿ المقدمة مف السيد عبدالرحمف الشبرقي25ممحؽ رقـ ) •
 .اإلنسافاآلليات اإلقميمية لحقوؽ  اتااؿنقاط  اجتماع
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 بأسماء أعضاء المجنةجدوؿ  :(1ممحؽ رقـ )
 الصفة االسـ ـ
 رئيس المجنة المستشار/ محمد جمعة مزيع 2
 نائب الرئيس االستاذ / جابر المري 3
 عضو المجنة الضاحي خالد المستشار/ محمد 4
 عضو المجنة ستاذة / آمنة المييرياال 5
 عضو المجنة / رضا مراد االستاذة 6
 عضو المجنة االستاذ / عبدالرحمف الشبرقي 7
 عضو المجنة / نادية جفوف السفيرة 8

*** 
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: المقترحات الخاصة بالمؤىالت والصفات التي ينبغي توفرىا بالمرشحيف لعضوية (2ممحؽ رقـ )
 المجنة
 

( مف الميثاؽ مجموعة مف الشروط الخااة بشروط الترشح. ومف أجؿ 56عت المادة )وض 
تعزيز ىذه الشروط والضوابط وأخذًا بالمبادئ التوجييية لممرشحيف لعضوية الييئات التعاىدية لألمـ 

ىا المتحدة، مإف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية تقترح عدًدا مف المعايير والضوابط اإلسترشادية ليتـ أخذ
مي اإلعتبار مف طرؼ الدوؿ األطراؼ بالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف عند ترشيح السيدات والسادة 

 أعضاء المجنة، وىذه المعايير والضوابط المقترحة ىي:
 مراعاة ترشيح الشخايات التا تتمتع بالخبرة القانونية. -
 اف.تقديـ مرشحيف ليـ سجؿ مف الخبرة المتخااة مي مجاؿ حقوؽ اإلنس -
يستحسف أف ترشح الدوؿ األطراؼ النساء المؤى ت لعضوية المجنة لضماف التوازف بيف الرجاؿ  -

 والنساء.
أف تراع الترشحيات الخبرة والتنوع مي الحقوؽ والحريات الواردة مي الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف،  -

المدنية والسياسية، الحقوؽ  لضماف التوازف والتكامؿ بيف خبرات أعضاء المجنة )الحقوؽ والحريات
االقتاادية واالجتماعية والثقامية، حقوؽ المرأة والطفؿ وذوى اإلعاقة، الحؽ مي التنمية وغيرىا مف 

 الحقوؽ الواردة مي الميثاؽ(. 
أف تراع الترشيحات المقدمة مف الدوؿ األطراؼ عما قدر اإلمكاف التنوع والتعددية الثقامية مي  -

 مجتمعاتيا. 
يكوف المرشح عما استعداد لتحمؿ كامة المسؤوليات خ ؿ عضويتو مي المجنة، ومنيا أكبر درجة أف  -

 ممكنة مف التفرغ لحضور اجتماعات المجنة ودوراتيا باورة منتظمة.
أف تراع الدوؿ األطراؼ تجنب الترشيحات أو انتخاب الخبراء أثناء تولييـ منااب مف شأنيا  -

الح، بحيث يحظا عضو المجنة بأكبر درجة ممكنة مف اإلستق ؿ تعريضيـ لضروط أو تضارب ما
 الشخاي والنزاىة والتجرد.

*** 
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 أسماء الدوؿ العربية التي لـ تصادؽ /أو تنضـ لمميثاؽ :(3ممحؽ رقـ )

 الدوؿ األعضاء في جامعة الدوؿ العربية

 22العربي الدوؿ غير المصادقة عمى الميثاؽ 21الدوؿ المصادقة عمى الميثاؽ العربي ـ

 الجميورية التونسية  المممكة األردنية الياشمية 2
 جميورية جيبوتي  الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  3
 جميورية الاوماؿ  مممكة البحريف 4
 سمطنة عماف دولة ليبيا 5
 جميورية القمر المتحدة  الجميورية العربية السورية   6
 ر العربيةجميورية ما دولة ممسطيف 7
 المممكة المرربية دولة اإلمارات العربية المتحدة 8
 الجميورية اإلس مية الموريتانية الجميورية اليمنية  9
 دولة قطر :
 المممكة العربية السعودية  21
 الجميورية المبنانية 22
 جميورية العراؽ 23
 جميورية السوداف  24
 دولة الكويت 25

*** 
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 مف قبؿ الدوؿ األطراؼ ةالدوري اريراألوؿ والتقالوطني تقديـ التقرير وضعية  حالة(: 4ممحؽ رقـ )

 وضعية التقارير الدولة

 المممكة األردنية الياشمية

 39/21/3121تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 
 5/3123/ 3 -2تاريخ مناقشة التقرير األوؿ: 

 6/22/3126تاريخ است ـ التقرير الدوري األوؿ: 
 27/3/3127-26ريخ مناقشة التقرير الدوري األوؿ: تا

 :26/3/312تاريخ تقديـ التقرير الدوري الثاني: 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 13/21/3124تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 

 35/23/3124-34: األوؿتاريخ مناقشة التقرير 
 34/23/3127تاريخ تقديـ التقريرالدوري القادـ: 

 لبحريفمممكة ا
 36/19/3123تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 

 3/3124/ :2-29: األوؿ تاريخ مناقشة التقرير 
 38/8/3127تاريخ است ـ التقرير الدوري األوؿ: 

الجميورية الجزائرية الديمقراطية 
 الشعبية

 39/5/3122تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 
 27/21/3123-26: األوؿ تاريخ مناقشة التقرير

 28/4/3127اريخ است ـ التقرير الدوري األوؿ: ت
 3127/:/38-37: الدوري األوؿتاريخ مناقشة التقرير 

 :312/:/37تاريخ تقديـ التقرير الدوري الثاني: 

 المممكة العربية السعودية
 4/2/3127تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 

 42/6/3127-41: األوؿ تاريخ مناقشة التقرير
 :41/6/312قرير الدوري القادـ: تاريخ تقديـ الت

 جميورية السوداف
 7/3126/:تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 

 21/22/3126-:: األوؿ تاريخ مناقشة التقرير 
 22/3129/:تاريخ تقديـ التقرير الدوري القادـ: 



35 

 

 لـ تقدـ التقرير حتا اآلف. الجميورية العربية السورية

 جميورية العراؽ

 3125/:26/1قرير األوؿ: تاريخ است ـ الت
 34/23/3125-33تاريخ مناقشة التقرير األوؿ : 

 28/2/3129تاريخ است ـ التقريرالدوري األوؿ: 
 4/8/3129-3تاريخ مناقشة التقرير الدوري األوؿ: 
 3/8/3132تاريخ تقديـ التقرير الدوري الثاني: 

 لـ تقدـ التقرير حتا اآلف. دولة ممسػطيف

 دولػة قػطػر

 2/8/3123يخ است ـ التقرير األوؿ: تار 
 3124/ 29/7 -28تاريخ مناقشة التقرير األوؿ : 

 38/7/3127تاريخ است ـ التقرير الدوري األوؿ :
 27/6/3128-26تاريخ مناقشة التقرير الدوري األوؿ: 
 26/6/3131تاريخ تقديـ التقرير الدوري الثاني: 

 دولػة الكويت
 9/7/3127: تاريخ است ـ التقرير األوؿ

 21/2/3128-:تاريخ مناقشة التقرير األوؿ: 
 2/3131/:تاريخ تقديـ التقريرالدوري القادـ: 

 الجميورية المبنانية
 23/3/3126تاريخ است ـ التقرير األوؿ: 
 39/5/3126-38تاريخ مناقشة التقرير األوؿ: 

 38/5/3129تاريخ تقديـ التقرير الدوري القادـ: 

 دـ التقرير حتا اآلف.لـ تق دولة ليبيا

 لـ تقدـ التقرير حتا اآلف. الجميورية اليمنية

*** 
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المالحظات والتوصيات الختامية لمجنة عمى التقرير الدوري االوؿ المقدـ مف  :(5ممحؽ رقـ )
 جميورية العراؽ

 
 
 
 

 ةلجنة حقوؽ اإلنساف العربي
 الرابعة عشرالدورة 

  8/3129/ 6-2، القاىرة

 
 قارير المقدمة مف الدوؿ األطراؼالنظر مي الت
 ( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف59بموجب المادة )

 
 الم حظات والتوايات الختامية لمجنة حقوؽ اإلنساف العربية

 
 التقرير الدوري األوؿ 

  جميورية العراؽ
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 تمييد:
بمقتضا  جميورية العراؽدـ مف ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير الدوري األوؿ المق .2

عشر، التي انعقدت خ ؿ الفترة  الرابعة( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف مي دورتيا 59المادة )
بمقر جامعة الدوؿ العربية بالقاىرة، واعتمدت الم حظات والتوايات  3129 تموز يوليو/ 6 -2

  الختامية التالية.

مف  هتشيد بالجيود المبذولة مي إعدادو  لجميورية العراؽاألوؿ ترحب المجنة بتسمـ التقرير الدوري  .3
بالحوار التفاعمي كما ترحب المجنة موعده المقرر،  مي وعما تقديم يابحراقبؿ الدولة الطرؼ و 

الزىيري الوكيؿ األقدـ لوزارة  السيد/ حسيف جاسـ أجرتو مع ومد الدولة الطرؼ برئاسة يالبناء الذ
وعضوية ممثميف عف الجيات الحكومية ذات الامة وممثميف عف حكومة  العدؿ بجميورية العراؽ
  مو الومد مف معمومات خطية وردود شفوية.وتقدر المجنة ما قد  إقميـ كوردستاف العراؽ، 

تؤكد المجنة عما أف  ىذه الم حظات والتوايات الختامية ينبري قراءتيا باالقتراف مع الم حظات  .4
ف التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ، والتي اعتمدتيا المجنة مي أعقاب انعقاد والتوايات الختامية بشأ

 . 3125ديسمبر/ كانوف أوؿ  36إلا  :2دورتيا الرابعة مي القاىرة خ ؿ الفترة مف 

 
 الجوانب اإلجرائية:

تقدر المجنة مراعاة التقرير الدوري األوؿ لمدولة الطرؼ، عما نحو كبير، لمخطوط اإلسترشادية  .5
 ادئ التوجييية لمجنة إلعداد التقارير.والمب

 
 

 

 

 املالحظات والتوصيات الختامية

 على التقرير الدوري ألاول 

 جمهورية العراق
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 التحديات التي تواجو اإلعماؿ الكامؿ لمحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ:
تعرب المجنة عف قمقيا إزاء حالة حقوؽ اإلنساف مي جميورية العراؽ خ ؿ الفترة الزمنية المشمولة  .6

الواسعة والجسيمة والخطيرة  ياكاتاالنتمي ضوء وذلؾ  ،األوؿ لمدولة الطرؼ الدوريبالتقرير 
لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني التي قامت بيا التنظيمات اإلرىابية 

 أثنية وأقمياتالمسمحة، السيما تنظيـ داعش والجماعات المرتبطة بو، ضد المدنييف بشكؿ عاـ 
مباشر وعما نحو واسع النطاؽ ودينية عديدة عما وجو الخاوص مف خ ؿ استيداميـ بشكؿ 

 ومنيجي.

واألوضاع األمنية غير المستقرة مف  اإلرىابية تعرب المجنة عف أسفيا لما أسفرت عنو العمميات .7
ومف تجاوزات  ،الدولة الطرؼ ميعما مجمؿ التمتع بالحقوؽ والحريات األساسية  يتأثير سمب

اابات وأعماؿ تعذيب و  األرواح مي كبيرة خطيرة وخسائر  لمنساء واستعباد واغتااباختطاؼ وا 
عما التمتع  الاعبة تجنيد لألطفاؿ وتيجير ونزوح قسري، مضً  عف تأثير تمؾ األوضاعو  جنسي

 مقدافو األساسية  التحتية البنا سفرت عف تدميرأ حيث؛ والثقامية واالجتماعية االقتااديةبالحقوؽ 
والمدارس األثرية الـ الدينية والتراثية المعتدمير العديد مف و  ،الممتمكات الشخاية العديد مف

 .خرىألوالجامعات ومؤسسات الدولة الخدمية ا

عقبة كبيرة أماـ إعماؿ الحقوؽ  واشكم قد األمنيالعمميات اإلرىابية وتدىور الوضع  تدرؾ المجنة أف   .8
الطرؼ ذك ر مي الوقت ذاتو الدولة ت   ياالمناوص عمييا مي الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ولكن

ميا المسؤولية عف حماية حقوؽ اإلنساف بشكؿ كامؿ وبتحم  مي مجاؿ باستمرارية التزاماتيا الدولية 
 جميع المدنييف.

تقـو بيا الدولة الطرؼ مف أجؿ مرض األمف وسيادة  التيتعرب المجنة عف تقديرىا لمجيود الكبيرة  .9
لمناطؽ التي سيطرت عمييا األراضي العراقية مف خ ؿ عمميات تحرير اكامؿ القانوف عما 

وتومير ممرات إنسانية لضماف الخروج اآلمف لممدنييف مف مناطؽ  ،المنظمات اإلرىابية المسمحة
وتومير مخيمات لمنازحيف مف ىذه المناطؽ وتومير مستمزمات الحياة الضرورية ليـ.  ،االشتباؾ

 استخداـا الخاوص السيما مع ىذ ميتواجو القوات العراقية  التيوتدرؾ المجنة التحديات الجساـ 
 ممدنييف كوسيمة لمحرب أو كدروع بشرية إلعاقة تقدـ القوات العراقية.ل المسمحة الجماعات اإلرىابية
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العمميات واسعة النطاؽ التي حدثت نتيجة  الجماعيلعمميات النزوح  يتدرؾ المجنة التأثير السمب .:
مظروؼ اإلنسانية ، كما تعرب عف أسفيا لالدولة الطرؼ ميعما أوضاع حقوؽ االنساف اإلرىابية 
جيود  ، مي الوقت ذاتو،مخيمات. وتقدر المجنةالداخؿ  منيا النازحوف يلمراية التي يعان الاعبة

 إليواءلجنة عميا  بإنشاءالنازحيف وقياميا  معاناة فمحموؿ سريعة لمتخفيؼ  إليجادالحكومة العراقية 
  يواء عما شكؿ مخيمات جاىزة.إلوحدات اآالؼ نشاء ا  غاثة النازحيف و ا  و 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز وتكثيؼ جيودىا الرامية إلى تحسيف األوضاع اإلنسانية  .21
تعزيز التعاوف القائـ ب يتوصكما  والمعيشية الصعبة التي يعاني منيا النازحوف في المخيمات.

ؿ معالجة قضايا المشرديف المتخصصة مف أج الدولية واإلقميمية المنظماتو  بيف الدولة الطرؼ
 .عمى نحو عاجؿ داخمياً 

تقع عما كاىؿ الدولة الطرؼ بالنسبة إلعادة إعمار  التيتدرؾ المجنة حجـ األعباء الجسيمة  .22
اليائؿ وذلؾ بعد التدمير  ،تـ تحريرىا مف سيطرة الجماعات اإلرىابية المسمحة التيوتأىيؿ المناطؽ 

 ،تمؾ المناطؽ ميوجود مخمفات حربية وعدد كبير مف األلراـ  مضً  عفلحؽ ببنيتيا التحتية  يالذ
  .عودة النازحيف يعرقؿما م

الدولي مف منظمات وىيئات إقميمية ودولية، وكذلؾ المجتمع األطراؼ الفاعمة في المجنة  تدعو .23
 -سواء المادية أو التقنية أو كالىما  -الدوؿ المانحة إلى مواصمة وتعزيز تقديـ المساعدة 

تـ تحريرىا مف الجماعات  التيإعمار المناطؽ  إعادة الرامية إلى جيودىا في ة الطرؼلمدول
 .تسيياًل لمعودة الطوعية لمنازحيفاإلرىابية المسمحة 

 ،العراقية بناء قدرات الكوادر تعزيز وتكثيؼ جيود الدولة الطرؼ في مجاؿ تؤكد المجنة أىمية .24
 قضايا حوؿ ،وليف عف إنفاذ القانوفؤ ومية والمسالحك الوزارات مختمؼ مف مسؤوليفال فييـ بمف

 اإلنساف. حقوؽ مبادئ لتطبيؽ مياراتيـ بيدؼ تعزيز ؛نسافاإل  حقوؽ

 
 التطورات اإليجابية: 

تثمف المجنة التزاـ الدولة الطرؼ بإجراء انتخابات أعضاء مجمس النواب العراقي مي موعدىا  .25
لتي مرت بيا الب د، وتقدر الجيود التي رغـ الظروؼ الاعبة ا 3129آيار  المقرر مي مايو/

 نتخابية.إلنتخابات مي تنظيـ العممية اإلبذلتيا المفوضية العميا المستقمة ل
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ترحب المجنة بالتطورات التشريعية التي اتخذتيا جميورية العراؽ مي مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ  .26
 لسنة (22) رقـ االجتماعية الحماية قانوفاإلنساف منذ تقديـ التقرير األوؿ، وباألخص إادار 

( لسنة 47، وقانوف األحزاب السياسية رقـ )3126( لسنة 43، وقانوف جواز السفر رقـ )3125
سنة ل (52)وقانوف السيطرة عما الضوضاء رقـ  ،3126( لسنة 48، وقانوف العمؿ رقـ )3126
لبشرية ومنع ، وقانوف عمميات زرع األعضاء ا3127( لسنة 38، وقانوف العفو العاـ )3126

، 3128( لسنة 56، وقانوف مجمس القضاء األعما رقـ )3127( لسنة 22اإلتجار بيا رقـ )
، وقانوف حماية الشيود والخبراء والمخبريف والمجني 3128( لسنة :5وقانوف اإلدعاء العاـ رقـ )

  .3128( لسنة 61، وقانوف المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )3128( لسنة 69عمييـ رقـ )
زالت مي طور المناقشة  عددًا مف مشاريع القوانيف المتامة بحقوؽ اإلنساف ما أف   الحظت المجنة .27

، الحماية مف العنؼ األسريمشروع قانوف و  مشروع تعديؿ قانوف مكامحة اإلرىاب، ومنيا: ؛والدراسة
تحث و . العراؽردستاف و حماية الطفؿ مي إقميـ كمشروع قانوف و مشروع قانوف حماية الطفؿ، و 

ضماف مع المجنة الدولة الطرؼ عما التعجيؿ بعممية اعتماد مشاريع القوانيف المشار إلييا بعاليو 
 .والمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف ذات الامة توامقيا بالكامؿ مع أحكاـ الميثاؽ

مـ تثمف المجنة التفاعؿ االيجابي لمدولة الطرؼ مع ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف التابعة لأل .28
إلا لجنة القضاء  -خ ؿ الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير الدوري األوؿ  - ىاالمتحدة وتقديـ تقارير 

عما التمييز العناري، ولجنة مناىضة التعذيب، ولجنة حقوؽ الطفؿ، والمجنة المعنية باالختفاء 
 القسري.

المتعمقة بقرار  (3129 – 3125) خطة الطوارئ الوطنيةترحب المجنة بإادار الدولة الطرؼ ل .29
لررض وضع آليات لضماف تمثيؿ  "مف والس ـألالمرأة وا" 3111( لسنة 2436)مف مجمس األ

عادؿ ومشاركة كاممة لممرأة مي كامة سمطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية عما المستوييف 
بناء الس ـ وحؿ  المحمي والوطني، وكذلؾ مشاركة المرأة مي كامة لجاف الماالحة ومفاوضات

 النزاعات ومجالس تحقيؽ السمـ األىمي.
المتاؿ  لمعنؼ التادي حوؿ المتحدة واألمـ لجميورية العراؽ المشترؾ المجنة بالبياف ترحب .:2

 اإلتحادية العراقية وترحب بقياـ الحكومة، 2016 أيموؿ  سبتمبر/ 23 بتاريخ الاادر بالنزاعات
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 لمتعاوف العنؼ الجنسي مجاؿ مي عاؿ   مستوى عما منس قيف يفبتعي العراؽ ردستافو ك إقميـ وحكومة
 ؾ.المشتر  لمبياف التنفيذية الخطة إعداد مجاؿ مي المتحدة األمـ مع

( لعاـ :348ترحب المجنة بتعاوف الدولة الطرؼ مع األمـ المتحدة لتنفيذ قرار مجمس األمف رقـ ) .31
تحقيؽ دولي إلا جميورية العراؽ لمعمؿ ، والذي بموجبو تقـو األمـ المتحدة بإرساؿ مريؽ 3128

عما جمع األدلة لمساعدة القضاء العراقي مي محاكمة مرتكبي األعماؿ اإلجرامية التي ارتكبيا 
 تنظيـ داعش اإلرىابي والتي تاؿ إلا جرائـ الحرب أو جرائـ ضد اإلنسانية أو اإلبادة الجماعية.

اتيجيات والسياسات الوطنية المعنية بتعزيز شيد المجنة بتبني الدولة الطرؼ لعدد مف اإلستر ت .32
-3125ستراتيجية الوطنية لمنيوض بواقع المرأة العراقية )إلاأوضاع حقوؽ اإلنساف، وال سيما 

3129.) 
مف القضاة المتقاعديف  3128ترحب المجنة بتشكيؿ لجنة مي مجمس القضاء األعما مي عاـ  .33

عداد مقترحات لموائمة التشريعات العراقية مع اإللتزامات  أاحاب الخبرة لمراجعة القوانيف النامذة وا 
 الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف. 

الخاص بوقؼ العمؿ  3126( لسنة 4ترحب المجنة بإادار إقميـ كوردستاف العراؽ لمقانوف رقـ ) .34
التي تنص عما  :2:7( لسنة 222( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ ):51مي اإلقميـ بالمادة )

دوامع الشرؼ ضمف الظروؼ المخففة مي عقوبات جرائـ القتؿ التي ترتكب بحؽ المرأة، وىو اتخاذ 
 األمر الذي يعزز المساواة أماـ القانوف ويساىـ مي منع العنؼ والتمييز القائـ عما أساس الجنس.

 قرار يمنع نقؿ ممكية العقارات المستولا 3125إادار وزارة العدؿ العراقية عاـ تشيد المجنة ب .35
ادار توجييات إلا جميع دوائر التسجيؿ  ،عمييا برير وجو حؽ جميع المناطؽ  مي العقاريوا 

 وقعت تحت سيطرة الجماعات اإلرىابية المسمحة. التيالمناطؽ  ميبإيقاؼ جميع المعام ت 
ترحب المجنة بالجيود العديدة التي تبذليا الدولة الطرؼ لمكامحة جرائـ االتجار بالبشر، وال سيما  .36
ستحداث قسـ يختص بمكامحة تمؾ الجرائـ بوزارة الداخمية ودعمو باإلمكانيات والموارد ال زمة، ا

عادة التأىيؿ،  نشاء دار إليواء ضحايا الجريمة )البيت اآلمف( وتقديـ المساعدة والدعـ وا  وا 
 وتخايص خط ساخف لتمقي الشكاوى والتبميرات عف تمؾ الجرائـ.

اخمية مي تنظيـ دورات تدريبية لمعامميف مييا حوؿ موضوعات حقوؽ ترحب المجنة بجيود وزارة الد .37
استحداث مديرية شرطة حماية األسرة اإلنساف مف خ ؿ مركز القيـ المينية وحقوؽ اإلنساف؛ و 
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 دماجا  سرة و ألتنظيـ دورات تدريبية لمنتسبي شرطة حماية ابو  ،ضابطاتوالتي تضـ والطفؿ 
 كاديمية الشرطة. أسري مي مناىج ألؼ االعنقضايا نساف و إلحقوؽ ا موضوعات

 يذو  األشخاصالدولة الطرؼ لحماية وتعزيز حقوؽ  ميتمت  التي الجيود اإليجابيةتقدر المجنة  .38
 طراؼألا وماانع التأىيؿ مراكز مي بتقديـ الخدمات الاحة ذلؾ قياـ وزارة مياإلعاقة بما 

 شبكة لبرامج جتماعيةإلوالشؤوف ا العمؿ وزارة تنفيذ وكذلؾ المجتمعية، التأىيؿ وبرامج الاناعية
 لاإ استناداً  عاقةإلا ذوي شخاصألا لمراجعة منامذ بفتح الداخمية قياـ وزارة، و جتماعيةإلا الرعاية

 ثناءأ عاقةإلا ذوي شخاصألا انسيابية بتسييؿ الوزراء الخااة لمجمس العامة مانةألا توجييات
شعب منية متخااة  باستحداثمجنة بقياـ وزارة التربية ترحب ال. كما الحكومية لمدوائر مراجعاتيـ

وحدة إدارية  وباستحداثداخؿ القسـ المتخاص لذوي اإلعاقة باسـ )قسـ التربية الخااة( 
تشيد بجيود وزارة التربية بإقميـ كما  .حتياجات الخااةإلمتخااة بتأليؼ مناىج ذوي اإلعاقة وا

 .اجات التربوية الخااة مي المدارسحتيإلمجاؿ دمج ذوي ا ميكوردستاف العراؽ 
 ترحب المجنة بإنشاء الييئة الوطنية العميا لشئوف المخدرات والمؤثرات العقمية. .39
قامت بيا الدولة الطرؼ لتضميف المناىج الدراسية مفاىيـ ومبادئ  التيتشيد المجنة بالجيود  .:3

 .نساف لنشر ثقامة حقوؽ االنسافإلحقوؽ ا
 

 ت الختامية السابقة: تنفيذ المالحظات والتوصيا
تعرب المجنة عف ترحيبيا بالجيود المبذولة مي الدولة الطرؼ لتنفيذ بعض التوايات الختامية  .41

، وال سيما تمؾ المتعمقة 3125لتي اعتمدتيا المجنة مي عاـ التي أبدتيا المجنة بشأف التقرير األوؿ وا
لممعايير الدولية عند السيطرة  اإلمتثاؿيدؼ برامج تدريبية لمموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوف ب بإتماـ

العمؿ عما إدماج مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية مي المناىج ، و عما الحشود المدنية
 قانوف العمؿ الجديد ادارا  ، و ة وبرامج التربية والتدريب الرسمية وغير الرسميةيواألنشطة التعميم

ويحظر تشريؿ  بالعمؿ ل لتحاؽسف أدنا  تحديدينص عما  والذي 3126( لسنة 48)رقـ 
 األحداث مي األعماؿ التي قد تضر طبيعتيا أو ظروؼ العمؿ بيا باحتيـ أو س متيـ.

تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ التوصيات الختامية  .42
، وال سيما التوصيات كاؼ   بالكامؿ أو بشكؿالصادرة عنيا بشأف التقرير األوؿ والتي لـ تنفذ 
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المتعمقة بضمانات توقيع عقوبة اإلعداـ، وحظر التعذيب، والحبس االحتياطي، والتعويض عف 
قانوف واعتماد مشروع  التوقيؼ أو اإلعتقاؿ التعسفي أو غير القانوني، وقانوف مكافحة اإلرىاب،

عات التي تنطوي عمى مراجعة التشري، و وضع قانوف متكامؿ لمطفؿ، و سريأللمكافحة العنؼ ا
سف قانوف يتيح حرية الوصوؿ ، و تمييز ضد المرأة في قوانيف العقوبات واألحواؿ الشخصية

زيادة ، و المعايير الدولية ذات الصمة مع وافؽتلممعمومات مف مصادرىا الرسمية وتداوليا بما ي
نشاء ، و لصحيةاألمواؿ المخصصة مف ميزانية الدولة لقطاع الصحة بغية رفع مستوى الخدمات ا ا 

 نظاـ لمتأميف الصحي يضمف الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.
 

 المالحظات والتوصيات الختامية عمى التقرير الدوري األوؿ:

 الحؽ في المساواة وعدـ التمييز:
الحظت المجنة وجود تحديات كبيرة ميما يتعمؽ بالتطبيؽ الفعمي لمبدأ المساواة وعدـ التمييز بيف   .43

ينتقص مف إعماؿ العديد مف الحقوؽ المكفولة بموجب  ونات المجتمع العراقي، األمر الذيمكجميع 
 الميثاؽ.

ف تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى إصدار تشريع شامؿ لمناىضة التمييز، عمى أف يتضمّ   .44
تعريفًا واضحًا لمتمييز ويحدد آليات قانونية وقضائية إلنصاؼ وتعويض ضحايا التمييز، والنظر 

 ي استحداث آلية وطنية مستقمة لتمقي ومعالجة الشكاوى الناجمة عف التمييز.ف

تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى زيادة جيودىا الرامية لتعزيز قيـ المساواة أماـ القانوف وعدـ   .45
مف خالؿ زيادة وذلؾ ، واحتراـ التعددية المواطنة بمبدأ عمالً  التمييز واحتراـ اآلخريف والتسامح

 تطويرج والمشاريع الحكومية والمجتمعية اليادفة لنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ البرام

عمى أف تنفذ تمؾ البرامج بمشاركة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع  ،التربوية المناىج
 المدني.

نة ( لس222ت حظ المجنة استمرار التمييز عما أساس الجنس مي بعض مواد قانوف العقوبات رقـ ) .46
ف تنطوياف عما تمييز ميما يتعمؽ بأركاف جريمة ي( المت491و 488، وال سيما المادتيف ):2:7

( التي تنص عما اتخاذ دوامع الشرؼ ضمف الظروؼ المخففة مي :51الزنا وعقوبتيا، والمادة )
( 22و 4عقوبات جرائـ القتؿ التي ترتكب بحؽ المرأة، وىو األمر الذي يشكؿ إخ اًل بالمادتيف )
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( بشأف التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ :5مف الميثاؽ؛ وسبؽ لمجنة أف أوات مي توايتيا رقـ )
 بإزالة التمييز ضد المرأة مي مواد قانوف العقوبات.

توصي المجنة الدولة الطرؼ مجددًا بأىمية إلغاء أي تمييز عمى أساس الجنس في قانوف  .47
( مف 11و 3إعمااًل ألحكاـ المادتيف ) (409و 380و 377)العقوبات العراقي، وتحديدًا المواد 

 الميثاؽ.

%( كحد أدنا مف مقاعد مجمس النواب العراقي لمنساء، 36تأخذ المجنة عممًا بتخايص ) .48
%( كحد أدنا مف مقاعد المجمس الوطني لمنساء مي إقميـ كوردستاف العراؽ، إال 41وتخايص )

لكتابي لمدولة الطرؼ بشأف التساؤالت المسبقة أنيا ت حظ مف خ ؿ اإلحاائيات الواردة مي الرد ا
لمجنة ضعؼ تمثيؿ النساء مي المنااب العميا والقيادية بالوزارات والييئات المختمفة بالدولة 

 الطرؼ.

تدعو المجنة الدولة الطرؼ لمضاعفة جيودىا الرامية لتمكيف النساء مف تقمد المناصب   .49
 والقضائية والييئات المستقمة.والمواقع القيادية، التنفيذية والتشريعية 

 
 الحؽ في الحياة والسالمة البدنية:

تعرب المجنة عف أسفيا تجاه اإلنتياكات التي طالت الحؽ مي الحياة والس مة البدنية بالدولة  .:4
نتيجة لمجرائـ المروعة التي ارتكبتيا التنظيمات  ،الطرؼ، خ ؿ الفترة الزمنية التي يشمميا التقرير

 ؽ الشعب العراقي.اإلرىابية بح

الحؽ  انتياؾحاالت  فيوشاممة ومحايدة  عاجمة الدولة الطرؼ إلى إجراء تحقيقاتالمجنة تدعو  .51
في الحياة والسالمة البدنية التي حدثت خالؿ سيطرة التنظيمات اإلرىابية المسمحة عمى بعض 

 عمى وذوييـ الضحايا حصوؿو  القضاء لىإ المتيميف إحالةبسرعة و  المناطؽ في الدولة الطرؼ
 .الكامؿ واإلنصاؼ الجبر

التادي والقضاء عما الجماعات  ميتواجو القوات العراقية  التي الاعبةتدرؾ المجنة التحديات  .52
 خسائرتأسؼ لوقوع  يا، ولكن  ممدنييف كدروع بشريةل األخيرة استخداـ اإلرىابية المسمحة خااًة مع

 .العراقية قامت بيا قوات التي بعض العمميات العسكريةخ ؿ  المدنييف أرواح مي
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 الممكنة عند التخطيط اإلحترازيةوالتدابير  اإلحتياطاتاتخاذ جميع بتطالب المجنة الدولة الطرؼ  .53
وذلؾ لحماية  ،تستيدؼ محاربة التنظيمات اإلرىابية المسمحة التيالعسكرية  العمميات وتنفيذ

 .اسبالمدنييف كأولوية قصوى مع احتراـ مبدأي التمييز والتن

الحظت المجنة تفاقـ اآلثار السمبية المترتبة عما انتشار األلراـ مي المناطؽ التي سيطرت عمييا  .54
خطيرًا لس مة وحياة المدنييف النازحيف ويعرقؿ عودتيـ إلا  التنظيمات اإلرىابية بما يمثؿ تيديداً 

 مناطقيـ األامية.

ة تمؾ األلغاـ وتييئة المناطؽ توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع خطة عاجمة تستيدؼ إزال .55
المتضررة لعودة الحياة اآلمنة بيا، كما توصي الدولة الطرؼ بتعزيز التعاوف مع الوكاالت 

 والمنظمات الدولية واإلقميمية المتخصصة في ىذا الشأف. 

تقدر المجنة الجيود التي تبذليا الدولة الطرؼ لمعالجة مشكمة المقابر الجماعية التي تحتوي عما  .56
مات ضحايا التنظيمات اإلرىابية المسمحة، وتدرؾ المجنة حجـ الاعاب التي تواجييا الدولة مي ر 

 اكتشاؼ تمؾ المقابر.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا المبذولة الكتشاؼ المقابر الجماعية، وبالنظر في  .57
ائيـ خالؿ السنوات ( لذوي الضحايا المبمغ عف اختفDNAإنشاء قاعدة بيانات لمحمض النووي )

 الماضية، لتسييؿ عممية التعرؼ عمى ىوية الضحايا.

الذي ألرا قرار مجمس قيادة الثورة  3128( لسنة 73ترحب المجنة بادور القانوف رقـ ) .58
 والذي كاف يعاقب باإلعداـ مي بعض جرائـ السرقة، إال أف   2:91( لسنة 2742)المنحؿ( رقـ )

( 7طاؽ األمعاؿ أو الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ بالمخالفة لممادة )المجنة ت حظ استمرار اتساع ن
وتبدي أسفيا لعدـ تنفيذ الدولة الطرؼ ما سبؽ وأف تعيدت بو خ ؿ مناقشة التقرير  ،مف الميثاؽ

(، بشأف الحد مف 3125 – 3121األوؿ، وأوردتو مي الخطة الوطنية العراقية لحقوؽ اإلنساف )
ييا باإلعداـ وقارىا عما الجنايات بالرة الخطورة. كما ت حظ المجنة استمرار الجرائـ المعاقب عم

غياب نص قانوني بشأف حؽ كؿ محكوـ عميو بعقوبة اإلعداـ مي طمب العفو أو استبداليا بعقوبة 
( مف الم حظات والتوايات 53ىاتيف المسألتيف كانتا محؿ تواية المجنة رقـ ) أخؼ. عممًا بأف  

 .3125لتي أادرتيا عقب مناقشة التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ مي عاـ الختامية ا
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( مف 6تعيد المجنة تذكير الدولة الطرؼ بأىمية موائمة تشريعاتيا الجنائية مع أحكاـ المادة ) .59
الميثاؽ، بحيث تضمف عدـ جواز الحكـ بعقوبة اإلعداـ إال في الجنايات بالغة الخطورة وتنص 

 قوبة اإلعداـ في طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخؼ. عمى حؽ المحكـو عميو بع

( لسنة 34( مف قانوف أاوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )398الحظت المجنة أف نص المادة ) .:5
( مف الميثاؽ، والخااة بتأجيؿ تنفيذ حكـ 3( مقرة )8مازالت ال تتسؽ مع أحكاـ المادة ) 2:82

عاميف عما تاريخ الوالدة، ترميبًا لممامحة الفضما اإلعداـ مي المرأة الحامؿ والمرضعة لمدة 
لمرضيع؛ وسبؽ لمجنة أف أوات الدولة الطرؼ بتعديؿ قانوف أاوؿ المحاكمات الجزائية مي 

( مف الم حظات والتوايات الختامية التي أادرتيا المجنة عقب مناقشة التقرير 54التواية رقـ )
 .3125األوؿ مي عاـ 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 287طرؼ مجددًا بتعديؿ نص المادة )توصي المجنة الدولة ال .61
الجزائية بما يكفؿ تأجيؿ تنفيذ عقوبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ واألـ المرضع حتى انقضاء 

 عاميف عمى تاريخ الوالدة. 

 الدولية تأخذ المجنة عممًا بما ورد مي تقرير الدولة الطرؼ حوؿ إعداد مشروع قانوف لتنفيذ اإلتفاقية .62
ووضع  وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو الميينة، مناىضة التعذيبل

 تعريؼ مناسب يتفؽ مع التزامات الدولة الطرؼ بموجب االتفاقية. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في وضع تعريؼ لجريمة التعذيب في تشريعيا الوطني  .63
وغيره مف ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية  مناىضة التعذيبل تفاقية الدوليةبما يتوافؽ مع اإل 

أو الالإنسانية أو الميينة، واعتبار جريمة التعذيب مف الجنايات بالغة الخطورة، وتشديد العقوبة 
 عمى مرتكبييا، وكفالة حؽ الضحايا في التعويض وجبر الضرر.

اعـ ببعض ممارسات لمتعذيب بيدؼ الحاوؿ عما الحظت المجنة مف خ ؿ التقارير وجود مز  .64
 االعترامات مف المتيميف مي مرحمة التحقيؽ أو االستجواب.

، وال  .65 الحظت المجنة عدـ تنفيذ تواياتيا السابقة الخااة بالحماية مف التعذيب عما نحو كاؼ 
جراءات التي سيما ميما يتعمؽ بعدـ تناسب العقوبات المقررة مع خطورة الجريمة، وعدـ كفاية اإل

نااؼ ضحايا التعذيب وتعويضيـ  اتخذتيا الدولة الطرؼ لمحماية مف التعذيب ومحاسبة الجناة وا 
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عادة تأىيميـ؛  ( مف التوايات الختامية التي أادرتيا 56و 55التوايتيف )وىما وجبر أضرارىـ وا 
 .3125المجنة عقب مناقشة التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ مي عاـ 

دولة الطرؼ بضرورة النظر في تبني استراتيجية وطنية لمحماية مف التعذيب توصي المجنة ال .66
وتجريمو والمعاقبة عميو بعقوبات تتناسب مع خطورتو مع التأكيد عمى عدـ جواز التذرع بأية 
ظروؼ استثنائية كمبرر الرتكاب جرائـ التعذيب، خاصة وأف الحماية مف التعذيب مف بيف 

كما توصي المجنة  .( مف الميثاؽ2( فقرة )4ىا وفؽ أحكاـ المادة )الحقوؽ التي ال يجوز تقييد
بتكثيؼ البرامج التدريبية لموظفي إنفاذ القانوف بشأف الضوابط القانونية لحظر التعذيب والمعايير 

 الدولية في ىذا الخصوص وكذلؾ القواعد الخاصة بشروط االحتجاز.

عالة وآمنة لضحايا التعذيب لإلبالغ عف توصي المجنة الدولة الطرؼ بتوفير سبؿ انتصاؼ ف .67
الجريمة، وبفتح تحقيقات جادة في تمؾ البالغات، وبالنظر في إنشاء آلية وطنية مستقمة لموقاية 

 والتحقيؽ في شكاوى التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة القاسية أو الميينة.

 

 مكافحة الرؽ واإلتجار باألشخاص:

جار باألمراد واإلسترقاؽ واإلستر ؿ الجنسي التي ارتكبيا مسمحو تبدي المجنة أسفيا لجرائـ اإلت  .68
التنظيمات اإلرىابية خ ؿ الفترة الزمنية التي يشمميا التقرير والتي نجـ عنيا زيادة كبيرة مي أعداد 

 الضحايا، ال سيما مف النساء واألطفاؿ المنتميف إلا عدد مف الجماعات اإلثنية والدينية.

قمقيا إزاء المعمومات الواردة بشأف عمميات اإلتجار واإلستر ؿ الجنسي لمنساء تعرب المجنة عف   .69
 والفتيات مي مخيمات ال جئيف السورييف استر اًل لظروميـ اإلقتاادية والمعيشية السيئة. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية لمنع اإلتجار بالبشر، وبالنظر في وضع   .:6
افحة تمؾ الجرائـ، وباتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لفتح تحقيقات جّدية خطة وطنية لمك

وعاجمة في جميع حاالت اإلتجار بالبشر، وتشجيع الضحايا عبر وسائؿ متعددة عمى تقديـ 
بالغات وشكاوى تجاه اإلنتياكات التي تعرضوا ليا، وضماف محاسبة مرتكبي تمؾ الجرائـ، أيًا 

بيـ. كما توصي بحصوؿ الضحايا عمى الجبر الكامؿ، وسبؿ الحماية كانت صفاتيـ أو مناص
 الالزمة.

عادة تأىيؿ ضحايا جرائـ   .71 توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة المراكز المتخصصة إليواء وا 
اإلتجار بالبشر، نفسيًا وجسديًا، وضماف سيولة وصوؿ الضحايا إلى تمؾ المراكز مع تزويدىا 
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، وباستمرار التنسيؽ والتعاوف بالموارد الكافية لإلضط الع بمياميا وتقديـ الدعـ القانوني الالـز
 مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في ىذا الشأف.

 وتعرضيـمف قبؿ التنظيمات اإلرىابية  طفاؿألا مسألة تجنيد تعرب المجنة عف قمقيا إزاء انتشار  .72

شراكيـ لمنظماتتمؾ المتثقيؼ العقائدي ل لمتدريب واستخداـ  معسكرات وانتشار ،أعماؿ العنؼ يم وا 
 ( مف الميثاؽ.3( مقرة )21، وىو ما يشكؿ مخالفة ألحكاـ المادة )انتحارييفو  كمحاربيف األطفاؿ

كافة التدابير الالزمة عمى نحو عاجؿ وفوري لمكافحة  باتخاذالمجنة الدولة الطرؼ  يتوص  .73
وضماف المحاسبة والمالحقة ، زاعات المسمحةوضماف عدـ إشراكيـ في الن تجنيد األطفاؿ

 .وكذلؾ إعادة تأىيؿ الضحايا مف األطفاؿ ،القانونية لكؿ مف تثبت مشاركتو في ذلؾ األمر

 تجنيدعما  بشكؿ اريح تعاقب مادة يأ عما ال يحتوي العراقي الحالي القانوف ف  أالمجنة  الحظت  .74

شراكيـ  طفاؿألا  قبؿ مف المجند لمطفؿ تعريؼ مف القانوف ويخم كما المسمحة، النزاعاتمي وا 

، وتأخذ عممًا مي الوقت ذاتو بما ورد مي الرد الكتابي لمدولة الطرؼ عما رىابيةإلا العاابات
مشروع قانوف حماية الطفؿ يتضمف ناًا يحظر تجنيد واشتراؾ  التساؤالت المسبقة لمجنة بأف  
 األطفاؿ مي النزاعات المسمحة.

 لمطفؿ واضح تعريؼ ضعلة الطرؼ باإلسراع في إقرار نصوص قانونية تتوصي المجنة الدو   .75

شراكيـ بالنزاعات المسمحة المجند  . ومعاقبة تجنيد األطفاؿ وا 
 

 القضاء وحؽ المجوء اليو:
الحظت المجنة وقوع اعتداءات عما بعض القضاة وموظفي المحاكـ مي الدولة الطرؼ، وىو   .76

 وحسف سير العدالة. ءؿ القضااألمر الذي ترى أنو يؤثر عما استق 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة زيادة جيودىا المبذولة لضماف استقالؿ القضاء وحماية   .77
 ( مف الميثاؽ.12القضاة مف أي تدخؿ أو ضغوط أو تيديدات، إعمااًل ألحكاـ المادة )

لية لممتيميف مي القضايا ترحب المجنة بالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لكفالة اإلعانة العد  .78
 اً مي القضايا غير الجنائية، ومق اً عانة العدلية لرير القادريف مالي حظ عدـ كفالة اإلت يالكن ؛الجنائية

 ( مف الميثاؽ.2( مقرة )24حكاـ المادة )أل
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في القضايا غير  كفالة اإلعانة العدلية لغير القادريف مالياً توصي المجنة الدولة الطرؼ ب  .79
 ( مف الميثاؽ.1( فقرة )13حكاـ المادة )أل إعماالً ة، الجنائي

وضع حدودًا زمنية  2:82( لسنة 34الحظت المجنة أف قانوف أاوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )  .:7
طويمة األمد لفترات اإلحتجاز رىف المحاكمة، والتي يمكف أف تاؿ إلا ربع الحد األقاا لمعقوبة 

 ( الفقرة )ج( مف القانوف المشار إليو.:21) المقررة لمتيمة ومقًا ألحكاـ المادة

تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى مراجعة أحكاـ تشريعاتيا الجنائية لضماف عدـ استمرار احتجاز   .81
المتيميف رىف المحاكمة لفترات طويمة، وبحيث تكفؿ تمؾ المراجعة أال يكوف الحبس االحتياطي ىو 

 ( مف الميثاؽ. 5( فقرة )14القاعدة العامة، إعمااًل ألحكاـ المادة )

الحظت المجنة احتجاز أشخاص أو متيميف آلجاؿ طويمة دوف توجيو اتيامات محددة ليـ، أو   .82
التأخر مي عرضيـ عما جيات التحقيؽ المختاة خ ؿ المدد الزمنية المناوص عمييا مي قانوف 

 أاوؿ المحاكمات الجزائية.

فة التدابير الالزمة لضماف تمتع جميع األشخاص توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة اتخاذ كا  .83
لحؽ في الحرية واألماف الشخصي، وجميع الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة باالخاضعيف لواليتيا 

( مف الميثاؽ، ال سيما تقديـ الموقوفيف أو المعتقميف بتيـ جزائية دوف تأخير أماـ أحد القضاة 14)
 بمباشرة وظائؼ قضائية.أو أحد الموظفيف المخوليف قانونًا 

بالحؽ مي التعويض عف التوقيؼ أو اإلعتقاؿ  الحظت المجنة استمرار غياب قواعد قانونية خااة  .84
التعسفي أو غير القانوني، وتعويض كؿ مف تثبت براءتو بموجب حكـ بات مي الدولة الطرؼ، 

لدولة الطرؼ بمواءمة ( مف الميثاؽ؛ وسبؽ لمجنة أف أوات ا:2و 25بالمخالفة ألحكاـ المادتيف )
( مف الم حظات والتوايات الختامية التي 57تشريعاتيا مي ىذا الخاوص، بموجب التواية رقـ )

 .3125أادرتيا المجنة عقب مناقشة التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ مي عاـ 

تعيد المجنة التأكيد عمى توصيتيا المتعمقة بضرورة سف تشريع خاص يضمف الحؽ في   .85
ؿ شخص عف التوقيؼ أو اإلعتقاؿ التعسفي أو غير القانوني، ولكؿ مف تثبت براءتو التعويض لك

 بموجب حكـ بات. 

( مف قانوف أاوؿ 3( مقرة )58الحظت المجنة أف نظاـ المخبر المناوص عميو مي المادة )  .86
قد يحوؿ دوف تمكيف المتيميف مف مواجيتو أو تمكيف  2:82( لسنة 34المحاكمات الجزائية رقـ )
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ماعيـ مف مناقشتو باعتباره شاىدًا أو مواجيتو بشيود النفي، وىو ما يتعارض مع األحكاـ األخرى د
(، ويتعارض كذلؾ مع أحكاـ المادة 284، 73الواردة مي قانوف أاوؿ المحكمات الجزائية )المواد 

 ( مف الميثاؽ.6( مقرة )27)

أصوؿ المحاكمات الجزائية، بشكؿ ( مف قانوف 47توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ المادة )  .87
يتوافؽ مع األحكاـ المنصوص عمييا في الميثاؽ؛ لضماف حؽ كؿ متيـ في مناقشة شيود اإلتياـ 

 بنفسو أو بواسطة دفاعو.

الحظت المجنة وجود ظروؼ اعبة مي سجوف ومرامؽ احتجاز الدولة الطرؼ، ال سيما االكتظاظ  .88
 وضعؼ برامج إعادة التأىيؿ واإلا ح. الشديد، وضعؼ المنشئات والمرامؽ الاحية،

توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة تنفيذ تعيداتيا التي أبدتيا مف خالؿ الردود التكميمية   .89
صدار قانوف إدارة السجوف وأماكف االحتجاز، واتخاذ كافة التدابير الالزمة  والحوار التفاعمي وا 

ألشخاص المحروميف مف حريتيـ معاممة لمعالجة مشكمة اكتظاظ السجوف وضماف معاممة جميع ا
 ( مف الميثاؽ.20إنسانية تحتـر الكرامة المتأصمة في اإلنساف، إعمااًل ألحكاـ المادة )

 

 الحريات السياسية والمدنية:
وبالتعددية الحزبية  3126( لسنة 47ترحب المجنة بادور قانوف األحزاب السياسية رقـ )  .:8

أف  المجنة اطمعت عما تقارير تشير إلا عدـ التزاـ بعض األحزاب  المسموح بيا مي الدولة الطرؼ، إال
 /ج( مف القانوف.43/2/سادسًا، 35السياسية بأحكاـ المواد )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة العمؿ عمى اإلنفاذ الكامؿ ألحكاـ قانوف األحزاب   .91
مارسة السياسية السممية في /ج( بما يضمف الم32/1، /سادساً 24السياسية، بما في ذلؾ المواد )

 ( مف الميثاؽ.24حكاـ المادة )أضوء 

، 3116( مف الدستور العراقي الاادر مي عاـ 236و عما الرغـ مف أف المادة )ت حظ المجنة أن    .92
النص  تنص عما ضماف الحقوؽ اإلدارية والسياسية والثقامية والتعميمية لمقوميات المختمفة، إال أف  

أف ي نظـ ذلؾ بقانوف، ولـ تقدـ الدولة الطرؼ ثمة معمومات تفيد بادور قانوف م نظـ الدستوري اشترط 
 لتمؾ الحقوؽ.
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( 125توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة إصدار قانوف ينظـ الحقوؽ التي وردت في المادة )  .93
 ( مف الميثاؽ25مف الدستور، وعمى أف يكفؿ ىذا القانوف الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة )

 بشأف حؽ األقميات في التمتع بثقافاتيا واستخداـ لغتيا وممارسة تعاليـ دينيا.

لكن يا ترحب المجنة بالممارسة الفعمية لحؽ المواطنيف مي التظاىر السممي بالدولة الطرؼ، و   .94
الحظت مف خ ؿ التقارير مض بعض التظاىرات السممية، واستخداـ القوة المفرطة مي بعض األحياف، 

 أميف بعض التظاىرات مف تعدي أطراؼ أخرى مسمحة غير حكومية.وعدـ ت

توصي المجنة الدولة الطرؼ بفتح تحقيقات مستقمة وشفافة في مزاعـ فض التجمعات السممية   .24
جسدية أو  اعتداءاتبالقوة المفرطة، وبما يفضي إلى محاسبة األشخاص الذيف يثبت تورطيـ في 

 ؾ التجمعات.تم فض حاطة بالكرامة اإلنسانية خالؿ

 
 :حؽ الممكية

 ميواسعة لمحؽ  انتياكاتتعرب المجنة عف أسفيا لقياـ الجماعات اإلرىابية المسمحة بممارسة  .22
عما بعض ة تمؾ الجماعات عما أم ؾ المواطنيف أثناء سيطر  اإلستي ءالممكية الفردية مف خ ؿ 

 .الدولة الطرؼ ميالمناطؽ 

 العقاريإلى جميع دوائر التسجيؿ  الصادرة توجيياتيذ التوصي المجنة الدولة الطرؼ بضماف تنف .26
ة إعمااًل وقعت تحت سيطرة الجماعات اإلرىابية المسمح التيالمناطؽ  فيبإيقاؼ جميع المعامالت 

 ( مف الميثاؽ.31لحؽ الممكية الخاصة المكفوؿ بموجب المادة )

 
 :حرية الرأي والتعبير

جتماع والتظاىر السممي مي طور إلحرية التعبير عف الرأي وامشروع قانوف  تأخذ المجنة عممًا بأف    .98
 .مي الدولة الطرؼ جراءات التشريعيةإلا
 والتظاىر والتجمع حرية التعبير قانوف مشروع اتساؽالمجنة الدولة الطرؼ بضماف  يتوص  .99

 .ذات الصمة الدولية القانونية المعاييرو لحقوؽ اإلنساف  العربيالميثاؽ مواد  السممي مع
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مشروع قانوف الحؽ مي الواوؿ إلا المعمومات اليزاؿ يخضع لإلجراءات  تأخذ المجنة عممًا بأف    .:9
 3125( مف الم حظات والتوايات الاادرة عاـ 61التشريعية، وتشير مجددًا إلا توايتيا رقـ )
 عقب مناقشة التقرير األوؿ لجميورية العراؽ.

قانوف يتيح حرية الوصوؿ لممعمومات  ي إصدارمجددًا باإلسراع ف الدولة الطرؼتوصي المجنة  .1:
وذلؾ إعمااًل لمفقرة األولى مف  مف مصادرىا الرسمية وتداوليا بما يوافؽ المعايير الدولية ذات الصمة

 ( مف الميثاؽ.32المادة )
الجماعات اإلرىابية لماحفييف وتعرض عدد منيـ لمقتؿ  الستيداؼتعرب المجنة عف أسفيا  .2:

 ميبتشكيؿ لجنة  واالختطاؼ مي الدولة الطرؼ، وتأخذ عمماً والتيديد بالقتؿ والعنؼ القتؿ  ميوالشروع 
م ت مف إلضد الاحفييف ومنع ا اإلعتداءاتبرئاسة وكيؿ وزارة العدؿ لمتابعة ممؼ  3128عاـ 

العقاب تضـ مي عضويتيا ممثميف عف مجمس القضاء األعما ووزارتي الدماع والداخمية ونقابة 
 .الاحفييف

 يتـ وبأف الصحفييف، المجنة الدولة الطرؼ بمضاعفة جيودىا الرامية إلى حماية يصتو  .3:
عاـ  كما توصي بقياـ المجنة التي تشكمت في لمقانوف. وفقاً  المسؤولية الجناة وتحميؿؽ التحقي
 ؛فالت مف العقابإلضد الصحفييف ومنع ا اإلعتداءاتبرئاسة وكيؿ وزارة العدؿ لمتابعة ممؼ  2017
قترحات محددة عمى مستوى التشريعات والسياسات تكفؿ توفير الحماية الالزمة لمصحفييف بوضع م

 لالضطالع بعمميـ.
 

  :حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفاؿ

ي والعنؼ األسر ميو العنؼ  معدالت حوادث وجرائـ العنؼ ضد المرأة، بما ارتفاعالمجنة ت حظ  .4:
 النساء ، مي الدولة الطرؼ، خااةً اإلجتماعيالنوع والعنؼ القائـ عما  الجنسي واإلستر ؿ

وال جئات  ،سترقاؽ الجنسيإلوتعرضف ل اإلرىابينظيـ داعش ت لسيطرة خضعف ال تي والفتيات
 والمشردات داخميًا.

تأخذ المجنة عممًا مع األسؼ استمرار اختطاؼ عدد مف النساء مف قبؿ التنظيمات اإلرىابية   .5:
  .المسمحة



53 

 

لجمع  3125عممًا بقياـ حكومة إقميـ كوردستاف العراؽ بإنشاء لجنة مي عاـ تأخذ المجنة   .6:
عادة  المعمومات والمتابعة بيدؼ تحرير النساء المختطفات مف قبؿ تنظيـ داعش اإلرىابي وا 
الناجيات إلا مساكنيـ وتومير المستمزمات الحياتية ليف وتأىيميف نفسيًا بيدؼ إعادة إدماجيف مي 

 يص ميزانية مناسبة ليا.المجتمع، مع تخا

 الالزمةالتدابير اإلجراءات و جميع  - عمى نحو عاجؿ - باتخاذالمجنة الدولة الطرؼ  يتوص  .7:
تحت سيطرة التنظيمات اإلرىابية المسمحة وتقديـ  الالتي مازلف يقعف والفتياتنقاذ النساء إل 

 الجناة إلى العدالة.

 لسيطرة خاضعة ىامة القوات العراقية لمناطؽ استعادة تحث المجنة الدولة الطرؼ، السيما مع  .8:
، عمى تقديـ المساعدة إلى النساء واألطفاؿ مف ضحايا العنؼ الذيف يجري اإلرىابيتنظيـ داعش 

 فيالناج حصوؿ إلى الرامية اإلجراءات ختطاؼ وتبسيطإلإطالؽ سراحيـ أو إنقاذىـ مف الرؽ أو ا
 واإلنسانية. القانونية الخدمات عمى

جتماعية إلالرعاية اتعديؿ قانوف  لمشروع 3128جنة عممًا بإقرار مجمس الوزراء مي عاـ تأخذ الم  .9:
و ومقًا ليذا وأن  ، و حاليًا قيد اإلجراءات التشريعية بمجمس النوابوأن   2:91( لسنة 237رقـ )

 كما .تقديـ الرعاية لضحايا العنؼ األسري اإلجتماعيةمف بيف مياـ دور الرعاية  المشروع تكوف
 3129تأخذ المجنة عممًا أيضًا بقياـ وزارة العمؿ والشئوف االجتماعية بامتتاح م ذ مي شير مارس 

، وبتأسيس مراكز إليواء ضحايا العنؼ األسري مي إقميـ يسما "آمف" لضحايا العنؼ األسري
 مي تنفيذًا لقانوف مناىضة العنؼ ضد المرأة الاادر مي اإلقميـ 3125كوردستاف العراؽ مي عاـ 

لنساء نتيجة ضحايا العنؼ مف الالمتومرة الحماية  لعدـ كفايةتعرب المجنة عف قمقيا . و 3122عاـ 
 ت المتاحة ليا.اضعؼ اإلمكانيمضً  عف قمة عدد دور اإليواء 

( 126جتماعية رقـ )إلالرعاية اقانوف  تحث المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إقرار تعديؿ  .::
تقديـ الرعاية لضحايا العنؼ  اإلجتماعيةبيف مياـ دور الرعاية  مف بحيث تكوف 1980لسنة 
 تزوجف المواتي والفتيات وضع سياسة شاممة إلعادة تأىيؿ النساء. كما توصي المجنة باألسري

 أشكاؿ لىإ تعرضف   أو ُأغُتِصبف   أو ُأسترِققف   المواتي أو باإلكراه اإلرىابيداعش  مقاتمي تنظيـ مف
 النفسيو  الطبي الدعـ خدمات عمى تقديـ عمى أف تشتمؿ والجسدي نسيالج مف العنؼ أخرى
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 عف يبحثف في المجتمع وتوفير مالجئ/مراكز إيواء لمضحايا المواتي يـدمجبيدؼ  واإلجتماعي
 بالموارد الالزمة.تمؾ المراكز وتزويد  الجنسيأو  األسريالعنؼ  مف ممجأ

حالتو  يشروع قانوف الحماية مف العنؼ األسر تأخذ المجنة عممًا بموامقة مجمس الوزراء عما م .211 وا 
 منذ مترة زمنية طويمة. إلا مجمس النواب

مشروع قانوف  إلعتماداإلجراءات الالزمة  اتخاذالمجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في  يتوص .212
 األسري لمعنؼ لمتصديوتؤكد عمى أىمية توفيره لضمانات قانونية  ي،الحماية مف العنؼ األسر 

أف يولي وى و اتقديـ الشكلآليات أف ينص عمى و  االجتماعي، بالنوع المرتبط لعنؼوا والجنسي
لزاـالضحايا التأىيؿ والرعاية الالحقة وحمايةاىتماـ باألبعاد ذات الصمة ب  إنفاذ مسؤولي ، وا 

 ىذا الخصوص وضماف فيفي جميع المزاعـ  وحيادي وشامؿ فوري بشكؿ بالتحقيؽ القانوف
المجنة الدولة الطرؼ بنشر التوعية حوؿ القانوف  يالجنسي. كما توص العنؼ مرتكبي محاسبة

 المجتمع فور إصداره. في

تأخذ المجنة عممًا بالنشاطات التي تقوـ بيا وزارة العمؿ والشئوف االجتماعية حوؿ قضية مناىضة  .213
مي مرؽ متجولة لمراقبة وضع المرأة  3127العنؼ ضد المرأة، كما تأخذ عممًا بتشكيؿ مي عاـ 

إقميـ كوردستاف العراؽ لراد الشكاوى بيدؼ التحقيؽ مييا ومعاقبة المخالفيف، وبإقامة عدد مف 
 الدورات وورش العمؿ بيدؼ توعية النساء مف العنؼ الجنسي مي إقميـ كوردستاف العراؽ.

 متخصصةال تدريبيةال بزيادة النشاطاتبأىمية قياـ الدولة الطرؼ مجددًا المجنة  يتوص .214
 وجو وعمى ،القوانيف إلنفاذ االجتماعيبالنوع  المتعمقة الجوانب حوؿ القانوف إنفاذ لمسؤولي
لجميع أشكاؿ العنؼ  بشكؿ فعاؿالمرأة حتى يتمكنوا مف التصدي  ضد قضايا العنؼ الخصوص
 .األوؿ المقاـ في الضحية سالمة االعتبار في يأخذ عمى نحوضد المرأة 

ودىا الرامية إلى زيادة أنشطة التوعية في وسائؿ المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز جي يتوص .215
اإلعالـ بعدـ مقبولية العنؼ ضد المرأة وبآثاره السمبية عمى المجتمع والتشجيع عمى اإلبالغ عف 

سيما بتوفير معمومات لمضحايا عف جميع قنوات اإلبالغ وكذلؾ سبؿ الحماية  ىذه الجرائـ، وال
 . فالمتاحة لي
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 يجـر :2:7لسنة  (222) رقـ العراقي العقوبات الرغـ مف أف قانوف و عمات حظ المجنة أن   .216
 إذا الجنسي اإلعتداءتيـ  يجوز إسقاط أنو عما منو تنص (4:9) المادة ف  أإال  الجنسي، االعتداء

  .الضحية مف المعتدي تزوج

 (111) رقـ العراقيالعقوبات  قانوفمف  (398) المادة بمراجعة الدولة الطرؼ المجنة يتوص .217
 عف التنازؿ مقابؿ الجنسي اإلعتداء أو باالغتصاب المتيميف بزواج تسمح التي 1969 لسنة

 .ضدىـ المرفوعة القضايا

؛ وذلؾ عما الرغـ مف أف  ج المبكر والزواج القسري لمفتياتانتشار حاالت الزوات حظ المجنة  .218
. كما زواج القسريتحظر ال :2:6( لسنة 299)مف قانوف األحواؿ الشخاية رقـ  (:)المادة 

كما ال تنظر  ،ألف ىذه المادة تنطبؽ مقط إذا لـ يكف قد تـ الدخوؿ بالزوجةتشعر المجنة بالقمؽ 
 حاالت الزواج القسري إال إذا قدـ الضحية شكوى. ميالمحكمة 

تساقًا مع ااتخاذ تدابير فعالة مف أجؿ إنياء الزواج القسري بالمجنة الدولة الطرؼ  توصي .219
التي تؤكد عمى "عدـ انعقاد الزواج إال برضا الطرفيف  مف الميثاؽ (33)لى مف المادة الفقرة األو 

مف قانوف األحواؿ الشخصية  (9)المادة رضاء كاماًل ال إكراه فيو"، وتوصي بالنظر في تعديؿ 
أـ لـ يتـ  الدخوؿ بالزوجة تـ حظر الزواج القسري سواءنطبؽ ي بحيث 1959( لسنة 188)رقـ 

وتحثيا عمى تنظيـ حمالت لمتوعية بشأف اآلثار الضارة لمزواج المبكر والزواج  ،ذلؾ األمر
وكافة شرائح وفئات ، تكوف موجية إلى اأُلسر لمفتياتالقسري عمى الصحة البدنية والعقمية 

 المجتمع دوف استثناء.

ظؿ  ميطفاؿ خ ؿ السنوات الماضية ألا تجاه العنؼ معدالت الرتفاعتعرب المجنة عف أسفيا  .:21
 الجسدي واإلعتداء األوضاع األمنية غير المستقرة وتعرض أعداد كبيرة مف األطفاؿ لمقتؿ والخطؼ

كما تأخذ المجنة عممًا بإعداد برامج لتأىيؿ أطفاؿ  والجنسي مف قبؿ الجماعات اإلرىابية المسمحة.
 ي.المناطؽ المحررة بالتعاوف مع عدد مف منظمات المجتمع المدن

لة الطرؼ بأف تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية األطفاؿ مف العنؼ المجنة الدو  يتوص .221
عادة جمع اإلرىابيستغالؿ الجنسي ولتحرير جميع األطفاؿ الذيف أسرىـ تنظيـ داعش إلوا ، وا 

المجنة  يليـ. كما توص والنفسي الطبيشمميـ بأسرىـ، وتقديـ كؿ ما يمـز مف خدمات الدعـ 
لمراكز الرعاية البديمة وخدمات الضرورية ية والتقنية والمالية تخصيص الموارد البشر زيادة ب
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عاد ة إدماجيـ حماية الطفؿ ذات الصمة مف أجؿ تيسير إعادة تأىيؿ األطفاؿ المودعيف لدييا وا 
 المجتمع. يفي عائالتيـ وف

رصد إعماؿ حقوؽ بتعزيز عمؿ ىيئة رعاية الطفولة وتمكينيا مف المجنة الدولة الطرؼ  يتوص .222
 .والفاعمية بطريقة تتسـ بالسرعة قضاياه ومعالجة العراقيؿ الطف

مصمحة الطفؿ الُفضمى المعيار  باعتبارتطبيؽ المبدأ المتعمؽ بتوصي المجنة الدولة الطرؼ  .223
، وكذلؾ المتخذة في شأنو األساسي في جميع اإلجراءات والقرارات التشريعية واإلدارية والقضائية

( 3فقرة )لمشاريع التي تتعمؽ بالطفؿ وتؤثر فيو، وذلؾ تنفيذًا لمفي جميع السياسات والبرامج وا
 مف الميثاؽ.( 33)مادة مف ال

بإعداد مشروع قانوف حماية الطفؿ  3124أخذ المجنة عممًا بقياـ ىيئة رعاية الطفولة منذ عاـ ت .224
ؿ مف يدؼ حماية الطفذلؾ بو  و كؿ شخص لـ يتـ الثامنة عشر عامًا،يضع تعريفًا لمطفؿ عما أن  

مشروع القانوف اليزاؿ يخضع لمدراسة  استر لو أو تجنيده أو إشراكو مي النزاعات المسمحة، وأف  
 .والتشاور حولو

ضماف مع  قانوف حماية الطفؿع و تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى التعجيؿ بعممية اعتماد مشر  .225
العراؽ في مجاؿ حقوؽ ومع االلتزامات الدولية لجميورية  توافقو بالكامؿ مع أحكاـ الميثاؽ

 .الطفؿ
 

 :وحرية تكويف الجمعيات والنقابات المينية االجتماعيالحؽ في العمؿ والضماف 
والذى كفؿ المساواة بيف الرجؿ  3126لعاـ  (48)ترحب المجنة بادور قانوف العمؿ الجديد رقـ  .226

ية التي تتمثؿ جور والع وات والبدالت مضً  عف منحيا بعض المزايا التفضيمألمي ا والمرأة
رغاـ المرأة إنجاب، وحظر إلجر كامؿ مي حاالت الحمؿ واأجازات خااة بإبالحاوؿ عما 

 و أي عمؿ تعده الجية الاحية المختاة مضراً أضامي إداء عمؿ أو المرضع عما أالحامؿ 
و الطفؿ، أـ ألذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير عما احة اإو أ ،و الطفؿأـ ألباحة ا
المجنة بتحديد سف  وترحب و الضارة بالاحة.أعماؿ المرىقة ألر تشريؿ المرأة العاممة مي اكما حظ
حداث أو دخوليـ مواقع العمؿ ألحظر تشريؿ اعامًا وب 26بحيث ال يقؿ عف بالعمؿ  ل لتحاؽأدنا 
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كما . خ قيـأو أو س متيـ أو ظروؼ العمؿ بيا باحتيـ أعماؿ التي قد تضر طبيعتيا ألمي ا
  .لزامي، وحظر التحرش الجنسيإلو اأشكاؿ العمؿ الجبري أجميع لقانوف الد بحظر تشي

قرار الفعمي بحؽ إلتشيد المجنة بما تضمنو قانوف العمؿ الجديد مف تأكيد لمبادئ الحرية النقابية وا .227
  اإلضراب ومؽ ضوابط محددة بالقانوف. ميالمفاوضة الجماعية والحؽ 

لتنفيذ الفعاؿ لمواد قانوف العمؿ الجديد وترجمتو في لوائح توصي المجنة الدولة الطرؼ با .228
 ( مف الميثاؽ.34وسياسات تنفيذية إعمااًل لمضموف المادة )

رىابية إلا العمميات السيما مع تداعيات الدولة الطرؼ مي البطالة معدالت ارتفاعت حظ المجنة  .229
توقؼ العديد مف  مف عف ذلؾ جـوما ن مدنيـ مف أدت إلا نزوح أعداد كبيرة مف المواطنيف التي

 واالستقرار السمـ عما لمبطالة يالتأثير السمب ت حظوالتجارية والزراعية، كما  اإلقتااديةاألنشطة 

 .االجتماعي

الخاص  القطاع تنشط فأ نياأش مف تنموية سياسات بتبنيالمجنة الدولة الطرؼ  يتوص .:22
سيما ألكثر األفراد والفئات حرمانًا وتيميشاً لى زيادة فرص العمؿ، ال إ يدفع نحو عمى واالستثمار
 التدريب برامج عمى الحكومي اإلنفاؽ المجنة بتوسيع يالعمؿ. كما توص عف العاطميف ولتشغيؿ
 يالبطالة. وتوص معدؿ مف ويخفض لمعاطميف عمؿ فرص توفير في بما يساىـ الميني والتطوير

 المجنة كذلؾ الدولة الطرؼ بتوفير إحصاءات مصنَّفة بشأف البطالة.

تابعة لوزارة العمؿ والشؤوف اللممرأة  اإلجتماعيةباستحداث دائرة الحماية  تأخذ المجنة عمماً  .231
  .والمطمقات والعازبات وغيرىف باألرامؿعنا ت  االجتماعية، والتي 

وزارة العمؿ بلممرأة  اإلجتماعيةدائرة الحماية توصي المجنة الدولة الطرؼ بتفعيؿ وتعزيز دور  .232
 .والمطمقات والعازبات وغيرىف االجتماعية بما يحفظ حقوؽ األرامؿوالشؤوف 

عدـ  ظؿ ميوتعرضيـ لإلستر ؿ االقتاادي تااعد ظاىرة عمالة األطفاؿ ت حظ المجنة  .233
ى إلا وىو ما أد   ،قسري ونزوح تيجير عمميات وحدوث خارطة الفقر واتساع األمني اإلستقرار
ة، كما المنتظم غير الاناعية واألعماؿ المزارع مي أبناءىا إلا تشريؿ األسر مف الكثير اضطرار

 يكونوف مييا عرضة لمعنؼ ول عتداء الجنسي.و يعمؿ العديد منيـ مي أوضاع تتسـ بالخطورة 

قانوف العمؿ ضماف تطبيؽ مواد المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا الرامية إلى  يتوص .234
وتوصي أيضاً  ،الجديد فيما يتعمؽ باإللتزاـ بالسف األدنى لاللتحاؽ بالعمؿ وشروط عمؿ األحداث
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مواد القانوف ذات الصمة، اإلجراءات الالزمة لمحاسبة كؿ مف ينتيؾ  باتخاذبقياـ الدولة الطرؼ 
 ( مف الميثاؽ.34( مف المادة )3وذلؾ إعمااًل لمفقرة )

 لسنة (39) قانوف الضماف االجتماعي رقـ تعديؿ باإلسراع فية الطرؼ توصي المجنة الدول .235
يكفؿ لممشموليف بأحكامو مستوى  وبما، واالجتماعية االقتصادية يواكب التطوراتبما  1971

وكذلؾ دعـ قيـ التكافؿ  ،الميمشة الفئات ودعـ الفقر حالة تخفيؼ في وبما يسيـ ،معيشي الئؽ
 اإلجتماعي.

 
 :بيئة سميمة يكاؼ وف معيشيمستوى  ية وفالتنمي فيالحؽ 
عرضو لجيود تنفيذ التواية رقـ  لدىاألوؿ لمدولة الطرؼ  الدوريت حظ المجنة أف التقرير   .236
ركز عما قد  ،خفض معدالت الفقر ميبالبرامج التنموية بما يسيـ  االىتماـبشأف زيادة  (72)

 (3125-3121)الفترة الزمنية  يترط لتياالوطنية لمتخفيؼ مف الفقر  اإلستراتيجيةجيود إعداد 
الدوري  ولـ يوضح جيود الدولة الطرؼ لمتخفيؼ مف الفقر خ ؿ الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير

 األوؿ.
قطاعات الاحة والتعميـ  ميت حظ المجنة تراجع مؤشرات تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية   .237

الدولة  ميعات اإلرىابية المسمحة عما عدة مناطؽ والتخفيؼ مف الفقر السيما بعد سيطرة الجما
 .الطرؼ

 الدولة الطرؼ، السيما مع تفاقـ أزمة التيجير والنزوح، ميالفقر  نسبة ارتفاعت حظ المجنة   .238
 مف وأخرى محامظة قتاادية بيفإلا بالحقوؽ المجتمع أمراد بتمتع يتعمؽ ميماكبير  ووجود تفاوت

 .أخرى جية مف الواحدة لمحامظةا والمدينة مي الريؼ وبيف جية،
 ميمنيا األشخاص المشرديف داخميًا  ييعان التيالاعبة  نسانيةإلا وضاعألت حظ المجنة ا  .239

 .مخيمات النازحيف
المجنة الدولة الطرؼ ببذؿ المزيد مف الجيود في سبيؿ تحسيف ظروؼ سكف المشرديف  يتوص  .:23

األولوية، قضايا المشرديف داخميًا في  سبيؿى داخميًا وزيادة الموارد المخصصة ليـ وأف تدرج، عم
تبسيط إجراءات التسجيؿ  فيبالنظر االجتماعية، كما توصي برامج الدولة المتعمقة بالمساعدة 
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يتعمؽ بإمكانية الحصوؿ عمى الحصص الغذائية وخدمات  عمى الخدمات، وخاصة فيما يـلحصول
 .ال يمتمكوىا تيـأف غالبيضوء  فيالتعميـ بشكؿ مستقؿ عف أوراؽ إثبات اليوية 

توصي المجنة الدولة الطرؼ مجددًا بزيادة االىتماـ بالبرامج التنموية بما يسيـ في خفض   .241
 معدالت الفقر.

نقص الترذية  النتشارالدولة الطرؼ والنسب المرتفعة  ميىشاشة األمف الرذائي ت حظ المجنة   .242
 .المناطؽبعض  ميء الترذية السيما لدى األطفاؿ نتيجة سو  الجسمانيالمزمف وتقـز النمو 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا، بما في ذلؾ في إطار مشروع نظاـ التوزيع   .243
 العاـ، في سبيؿ إعماؿ الحؽ في الغذاء لكؿ فرد، ال سيما الفئات المحرومة والميمشة.

( 49عما إعماؿ المادة )بما يؤثر سمبًا  نقص الوحدات السكنية مي الدولة الطرؼ ت حظ المجنة  .244
 مف الميثاؽ.

المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا الرامية إلى إيجاد حموؿ  سكنية طويمة األجؿ  يتوص  .245
 ةستراتيجية الوطنيإل، عمى النحو المنصوص عميو في السياسة الوطنية لإلسكاف والمنازحيف

 .لحموؿ المأوى طويمة األجؿ
 

 :الصحة فيالحؽ 
الدولة الطرؼ نتيجة لألعماؿ اإلرىابية والظروؼ  مي الاحيتدىور الوضع ًا بعممالمجنة  تأخذ  .246

 لممستشفيات اإلستيعابية القدرة ماؽ مر الذيألا عدد كبير مف األشخاص، األمنية السيما مع نزوح
تأثرت بشدة الرعاية الاحية مف حيث مدى توامرىا وجودتيا،  كما .ليـ المستقبمة الاحية والمراكز
قبؿ الجماعات اإلرىابية المسمحة، وتحديدًا حدوث نقص  مف عمييا المسيطر المناطؽ يالسيما م

األدوية والمواـز الطبية واألطباء وغيرىـ مف أاحاب نتيجة استيداميا، وكذلؾ  ،المرامؽ الاحية مي
وا الميارات العامميف مي قطاع الاحة الذيف ظؿ تعرض الكثير منيـ  ميالعنؼ  أسرىـ مفمع  مرُّ

 تيديد والقتؿ.لم
 استراتيجيةلدولة الطرؼ بقياـ وزارة الاحة بوضع خطة ا تقرير ميتأخذ المجنة عممًا بما ورد   .247

ترتكز عما تقديـ خدمات احية تمبي احتياج الفرد بمواافات نوعية  (3128-3124)لألعواـ 
يـ خدمات عالية والعمؿ عما تكامؿ الخدمات بيف القطاعيف العاـ والخاص، وتشيد المجنة بتقد



61 

 

لا الخدمات إرىابية باإلضامة إلوقائية وع جية لمنازحيف والمناطؽ المحررة مف عاابات داعش ا
 الوقائية والع جية ل جئيف السورييف.

 مض ً  لمشرب، إلا إمدادات المياه الاالحةال جئيف والنازحيف مخيمات  متقارت حظ المجنة ا  .248
 مما يعد بيئة ،الاحي الارؼ سوءو  النفايات راكـوت تجمع مف يتعان المخيمات غمبأ أف عف

 المخيمات. ىذه مي النازحيفال جئيف و  احة عما يؤثرو  والفايروسات، لألوبئة حاضنة
توفير مياه نظيفة وخدمات صرؼ صحي مراعية توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمؿ عمى   .249

 مخيمات الالجئيف بغية توفير ؿداخ الطبية لمبيئة وتوفير الطعاـ بأسعار معقولة ودعـ الوحدات
 الطبية.  والمستمزمات والمقاحات دويةألا
 فيأولوية لوضع خطة عمؿ إلعادة البنى التحتية  يتوصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تعط  .:24

تيدؼ إلى إنشاء  ؛المناطؽ المحررة مف سيطرة العصابات اإلرىابية المسمحة فيقطاع الصحة 
 .يدىا بالكوادر والمستمزمات الطبية الالزمةوتأىيؿ المؤسسات الصحية وتزو 

 تأخذ المجنة عممًا بتقديـ مشروع قانوف الضماف الاحي إلا البرلماف.  .251
يضمف الرعاية توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إصدار قانوف الضماف الصحي بما   .252

  .الصحية لجميع فئات المجتمع
سيما مي حالة األميات القاارات، مي  وال ،ةالوميات النفاسي ت حظ المجنة ارتفاع معدؿ  .253

المناطؽ الريفية والوسطا والجنوبية، وعدـ تمكف العديد مف النساء مف الحاوؿ عما مرص كامية 
 .لتنظيـ األسرة

توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمحد مف الوفيات النفاسية مع   .254
 ، وكذلؾ تعزيز جيودىا في مجاؿ تنظيـ األسرة.لوسطى والجنوبيةالتركيز عمى المناطؽ الريفية وا

الدولة الطرؼ تعاني مف درجة مرتفعة مف مستوى  ميت حظ المجنة أف كثيرًا مف المناطؽ   .255
 عنيا وما ينجـ رىابيةإلا والعاابات منيةألا جيزةألا بيف مواجيات تشيد التيالتموث السيما تمؾ 

يعيؽ إعماؿ حؽ كؿ  امتمو ث، ممف عنيا  تجينما والذخائر و  سمحةألا أنواع لمختمؼ استخداـ مف
ى إلا وجود أد  ( مف الميثاؽ، وىو ما :4مرد مي التمتع بأعما مستوى مف الاحة بموجب المادة )

لا حدوث زيادة مي معدالت اإلاابة بالسرطاف ومي العيوب الِخمقية  ع وا  معدؿ مرتفع لوميات الرض 
 .لدى األطفاؿ
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لتوعية اجنة الدولة الطرؼ ببذؿ جيود مكثفة إلزالة جميع أنواع مخمفات الحروب و الم يتوص  .256
، وباتخاذ تدابير لمحماية و تزويد األطفاؿ الذيف حدثت ليـ إصابات ياحوؿ األنواع المختمفة من

 أو أمراض بكؿ ما يمـز مف رعاية صحية.
 المخمفات مموثة نتيجة نيارأ إلا وروامدىا الرئيسية األنيار مف تحوؿ كثير ت حظ المجنة  .257

وجو  عما معيا تتعامؿ التي المحطات كفاءة انخفاض ظؿ مي بيئية كارثة يشكؿ ما وىو، البشرية
وتأخذ  والمموثة. السامة لممواد المستشفيات مي المحطات معالجة ماعمية انخفاضكذلؾ و  العموـ،

أثر تموث مياه األنيار نتيجة تقميؿ عممًا بما أوضحو ومد الدولة الطرؼ خ ؿ الحوار التفاعمي مف ت
 الحاص المائية لجميورية العراؽ مف دوؿ الجوار.

المجنة الدولة الطرؼ بإعطاء أولوية قصوى إلى معالجة تموث األنيار الرئيسية  يتوص  .258
 واتخاذ تدابير عاجمة في ىذا الخصوص. وروافدىا وتنقيتيا مف المخمفات البشرية

لدولة الطرؼ مي إقامة الدورات التدريبية والحم ت التوعوية لنشر تأخذ المجنة عممًا بجيود ا  .259
تشعر بالقمؽ إزاء الزيادة مي تعاطي المراىقيف يا مي ذات الوقت ثقامة مكامحة المخدرات، ولكن  

 .خدمات لموقاية منيا -عما نحو كاؼ –لممخدرات وعدـ توامر 
ذ مواد قانوف المخدرات والمؤثرات لضماف تنفيتوصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا   .:25

بما في ذلؾ قياـ مركز تأىيؿ المدمنيف بالدور المنوط بو وفقًا  2017( لسنة 50العقمية رقـ )
وذلؾ عف  ،عف أضرار ومخاطر المخدرات -خاصة لدى المراىقيف -نشر الوعىلمقانوف، وكذلؾ 

. كما توصي المجنة خصوصفي ىذا ال تنفيذ برامج مدرسية وحمالت إعالميةالتوسع في طريؽ 
 ر عالج إلدماف المخدرات يمكف الوصوؿ إليو بسيولة.يتوفبالدولة الطرؼ  بقياـأيضًا 

 
 :الحؽ في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية أو الجسدية

 إذكاء مي حتياجات الخااة"إل"ىيئة رعاية ذوي اإلعاقة وا تبذليا الجيود التي المجنة تثمف  .261
إزاء تزايد عدد األشخاص  قمقياتعرب المجنة عف ، و اإلعاقة ذوي حقوؽ األشخاص وؿح الوعي

 وانتشارغير المستقر  األمنياإلعاقة بالدولة الطرؼ بسبب العمميات اإلرىابية والوضع  يذو 
زاء مواجية األشخاص ذو  ،األلراـ  الحماية لاإ الواوؿ مي غيرىـ مف أكثر لعقبات اإلعاقة يوا 

 .نسانيةاإل والمساعدات
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 مع اإلعاقة ذوي إلحتياجات المخااة اإلتحادية الموازنة ت حظ المجنة عدـ مواكبة  .262
 .ليـ المتزايدة اإلحتياجات

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة النسبة المخصصة إلحتياجات األشخاص ذوى اإلعاقة في   .263
 الموازنة االتحادية.

 القرارات صنع عمميات في بفاعمية عاقةاإل ذوي األشخاص المجنة بمشاركة منظمات يتوص  .264
كما توصي الدولة الطرؼ بإشراؾ ذوي اإلعاقة في وضع السياسات المرتبطة  ،بحقوقيـ المتعمقة

بجيود إعادة اإلعمار في المناطؽ التي تضررت بنيتيا التحتية مف جراء أعماؿ العنؼ إعمااًل 
 ( مف الميثاؽ. 40لممادة )

 ذوي األشخاص رعاية المقدمة لييئةأوجو الدعـ  تعزيزإلى  تدعو المجنة  الدولة الطرؼ  .265
 .الخاصة مف الناحيتيف المالية واإلدارية واإلحتياجات اإلعاقة

 ذوي شخاصألا واوؿ تسيؿ مرامؽ وجود لاإ العراؽ مي التحتية البنية ت حظ المجنة امتقار  .266
 لاإ الوزراء لمجمس العامة نةماألا مف توجيو وجود مف بالرغـة، وذلؾ العام مي الحياة عاقةإلا

ف م واإلستخداـ الواوؿ سيمة تااميـ األبنية والمرامؽ العامة أف تكوف بضرورة الحكومية الدوائر
 عاقة.إلا ذوي شخاصألا قبؿ
 مي 3124 لسنة( 49) رقـ الخااة واإلحتياجات عاقةإلا ذوي قانوف تضمنو مما عما الرغـ  .267

 الجسماني والتكويف يتوامؽ بما العاـ النقؿ وسائؿ تومير رةضرو  لاإ إشارة واضحة مف( 26) المادة
 مي واضح وجود قاور المجنة الحظت ف  أ الإ المياـ، ىذه بتولي النقؿ وزارة لزاـا  و ، عاقةإلا لذوي
 عاقة. إلا احتياجات ذوي مع المتوامقة العاـ النقؿ وسائؿ تومير

مرافؽ تسيؿ وصوؿ األشخاص ذوي بتدعيـ البنية التحتية بالمجنة الدولة الطرؼ  يتوص  .268
 فيما والتعميمات الضوابط بإصدار النقؿ وزارة ضرورة التزاـباإلعاقة في الحياة العامة، كما توصي 

 شخاصألا حؽ حوؿ 2013 لسنة( 38) رقـ القانوف ( مف15المادة ) في ما ورد بتنفيذ يتعمؽ
 التنقؿ.في  عاقةإلا ذوي

ويحتاج  ماعؿ غيرإعادة التأىيؿ وورش األطراؼ الاناعية العديد مف مراكز  أف ت حظ المجنة  .269
وجو، ىذا مضً   أتـ عما بعمميا لمقياـ المختاة والكوادر المالي الدعـ تومير حيث مف متابعة لاإ
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 تمر التي الظروؼ بسبب ذوى اإلعاقة مف الكبيرة عدادألوا ال تتناسب اإلستيعابية طاقاتيا عف أف
 .الدولة الطرؼ بيا
المالية  بالموارد عاقةإلا بذوي الخاصة التأىيؿ مراكز بدعـ المجنة الدولة الطرؼ يتوص  .:26

 مراكز بناء فياإلعاقة، والنظر  ذوي شخاصألعممية تأىيؿ ا في بدورىا لمقياـالالزمة  والبشرية
 .الخصوص ىذا في بيا المعموؿ الدولية المعايير وفؽ جديدة تأىيؿ

 تومير ذوي اإلعاقة إلا المباني المدرسية، والعجز مي ت حظ المجنة اعوبة واوؿ األطفاؿ  .271
متقار إلا خدمات م ئمة مي مجاؿ تنمية الطفولة مف أجؿ إلالمدر سيف المؤىميف تأىيً  خااًا، وا

 .األطفاؿ ذوي اإلعاقة
، وصوؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة إلى المباني المدرسيةتوصي المجنة الدولة الطرؼ بتسييؿ   .272

لمتعامؿ معيـ واإلىتماـ بتقديـ خدمات تنمية الطفولة موجية ومناسبة لألطفاؿ  وتأىيؿ مدرسيف
 ( مف الميثاؽ.40( مف المادة )4ذوي اإلعاقة إعمااًل لمفقرة )

  لعاـ( 49) رقـ الخااة واالحتياجات عاقةإلا عما الرغـ مف أف قانوف ذويأن و ت حظ المجنة   .273
 عمؿ مرص يجادإىو  القانوف ىداؼأ ضمف مف ونأ إلا /خامسًا(4) المادة مي قد أشار 3124
والخاص، كما  المختمط والقطاع العاـ والقطاع الدولة دوائر مي الخااة واالحتياجات عاقةإلا لذوي

 وشركات بوزارة المرتبطة غير الجياتو  تخاص الوزارات /أواًل( تنص عما أف27) أف المادة
 ف  أ الإ". م كيا ف%( م6) عف تقؿ الخااة ال تحتياجاالوا اإلعاقة لذوي وظائؼ العاـ القطاع

 .التطبيؽمحدودة مي التزاؿ  اإلعاقة ذوي لألشخاص التوظيؼ أف مرص المجنة ت حظ
المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية إلى ضماف إنفاذ نظاـ الحصص الخاص  يتوص  .274

 عاقةإلا قانوف ذويتنفيذاً لمواد  ياً باألشخاص ذوي اإلعاقة في القطاعيف العاـ والخاص إنفاذاً فعم
عمااًل لمفقرة ) 2013لعاـ ( 38) رقـ الخاصة حتياجاتالوا ( مف 40( مف المادة )4ذات الصمة وا 

 الميثاؽ.
 لسنة( 49) رقـ الخااة حتياجاتالوا عاقةإلا و عما الرغـ مف أف قانوف ذويت حظ المجنة أن    .275

حسب  عاقةإلا ذوي حوؿ بيانات قاعدة تومير ورةضر  لاإشار أ (تاسعاً /26) المادة مي 3124
 لبرامج والتخطيط الع قة، ذات والقطاعات سريةألا المسوحات خ ؿ مف ،اإلعاقة ونوع العمر

و ن  أ الإ ،الدولة تعتمدىا التي واإلستراتيجيات السنوية الخطط ضمف كامة مي المجاالت ليـ ومشاريع
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إجراء  يعيؽ، مما اإلعاقة ذوي األشخاصوتانيؼ  دادأع عف الموثقة اإلحاائيات مييوجد نقص 
 .مي ىذا الخاوص مناسبة سياسات تطوير يعيؽ وبالتالي ،واألحتياجات الثررات لكامة شامؿ تقييـ

 ذوي لألشخاص ومحدث ودقيؽ شامؿ حصاءإعداد إ فيالمجنة الدولة الطرؼ بالنظر  يتوص  .276
 سبة ذوى اإلعاقة في سوؽ العمؿ.مصنؼ حسب العمر والجنس ونوع اإلعاقة ون اإلعاقة

 بيدؼ ذوي اإلعاقة، األشخاص وبمشاركة ،توعية حممة بوضع المجنة الدولة الطرؼ يتوص  .277
وتعزيز  ،التمييز ضدىـ ومكافحة اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوؽ حوؿ الوعي مستوى رفع

 .العامة الحياة في مشاركتيـ
 

 : الحؽ في التعميـ والحقوؽ الثقافية
الكبير لمعمميات اإلرىابية عما العممية التعميمية بالدولة  ينة مع القمؽ التأثير السمبت حظ المج .278

المدرسية، وتعرض أمف وس مة الطمبة  المبانيوذلؾ نتيجًة قاؼ وتدمير العديد مف  ،الطرؼ
قامة العديد مف األسر المشردة داخميًا ليـ ختطاؼإللوالمدرسيف لمخاطر عدة مع حدوث حاالت  ، وا 

 مباف مدرسية. مي
 األبنية بعض وأف اعبة تعميمية وضاعأ مف يعانوف النازحيف مازالوا الطمبة فأت حظ المجنة  .279

 لعدد النازحيف مدارس بعض استيعاب لاإ ضامةإلاب ىذا مؤىمة، لمنازحيف غير كمدارس المخااة
 نزحوا التي المدارس مف لألوراؽ الثبوتية النازحيف الطمبة غمبأ ومقداف قدرتيا، مف كثرأ طمبةمف ال
 مما يؤثر عما إمكانية التحاقيـ بالمدارس. ،منيا

توصي المجنة بأف تتخذ الدولة الطرؼ جميع التدابير الضرورية إلعادة إدماج األطفاؿ  .:27
عطاء األولوية إلصالح وترميـ المباني  المتأثريف باألوضاع األمنية في النظاـ التعميمي، وا 

إقامة منشآت مدرسية مؤقتة مف أجؿ األطفاؿ المشرديف داخميًا  المدرسية مع النظر في إمكانية
عادة دمجيـ في المدارس المخصص آليات فعالة لمحد  ية لمجميع في أقرب وقت ممكف، وتبنوا 

باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية األطفاؿ  يتوصكما  مف ظاىرة التسرب مف المدارس.
المجنة  وتدعوية المنشآت التعميمية وطاقـ التدريس. وكذلؾ حما ،ارسوىـ في طريقيـ إلى المد

نقؿ األشخاص المشرَّديف داخميًا إلى مباف  غير مدرسية، إذا كاف  فيالنظر الدولة الطرؼ إلى 
 ذلؾ ممكنًا مف الناحية العممية، مع ضماف سالمتيـ في الوقت نفسو.
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ادي لتدمير مواقع التراث قامت بيا الدولة الطرؼ مي سبيؿ الت التيتشيد المجنة بالجيود  .281
قياـ  استمرارقمقيا إزاء  تعرب عفيا الثقامي ونيب القطع األثرية ذات األىمية الثقامية، إال أن  

 تمؾ األعماؿ عما نطاؽ واسع.  بارتكابالجماعات اإلرىابية المسمحة 
التراث تدابير الرامية إلى حماية مواقع التوصي المجنة بأف تعزز الدولة الطرؼ بقدر أكبر  .282

 ووقؼ تدمير القطع األثرية ذات األىمية الثقافية. الثقافي
 الدينيلمتنوع  احتراماً  3125لعاـ  (8)تأخذ المجنة عممًا بادور قانوف المرات الرسمية رقـ  .283

بيا وزارة  تقـو نشاطات التيالالدولة الطرؼ، وت حظ المجنة وجود تقارير تشير إلا أف  مي والمروي
 والمروي لدينياال تعكس عما نحو كاؼ التنوع  الثقامية الحياة مي الشعبية لمشاركةالثقامة لتشجيع ا

 .العراقي المجتمع مي
 جميع عمى والموزعة الثقافة لوزارة التابعة الثقافية البيوت نشاطات المجنة أف تعكس يتوص .284

 .العراقي المجتمع في الديني والمغويالتنوع  العراؽ محافظات
 

 النشر والمتابعة:
تواي المجنة الدولة الطرؼ أف تنشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ونص التقرير  .285

والم حظات والتوايات الختامية عما ىذا التقرير عما نطاؽ واسع، ومي أوساط السمطة القضائية 
والتشريعية واإلدارية والمنظمات غير الحكومية العاممة مي الدولة، وكذلؾ لعامة الجميور، وتبدي 

نة استعدادىا لمساعدة الدولة عما الوماء بالتزاماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني أو الحوار المج
 البناء. 

تواي المجنة الدولة الطرؼ بأف يحظا تنفيذ التوايات الخااة بمكامحة الرؽ واإلتجار  .286
ادار قانوف حماية الطفؿ وتعديؿ قانوف ادار قانوف الحماية مف العنؼ األسري وا   باألشخاص وا 
الرعاية االجتماعية، ووضع تعريؼ لجريمة التعذيب مي تشريعيا الوطني واعتبار جريمة التعذيب 
مف الجنايات بالرة الخطورة، وتشديد العقوبة عما مرتكبييا، وكفالة حؽ الضحايا مي التعويض 

 وجبر الضرر، بأولوية مي تنفيذ التوايات الختامية. 

لموقوؼ  اً ت الختامية مع الدولة الطرؼ دوريت والتواياستقـو المجنة بمتابعة تنفيذ الم حظا .287
 عما ما تـ إنجازه. 
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تواي المجنة الدولة الطرؼ أف تقدـ مي تقريرىا الدوري الثاني، الذي يحؿ موعد تقديمو مي  .288
، معمومات محددة ومحدثة عف تنفيذ جميع توايات المجنة وعف إعماؿ الحقوؽ 3132يوليو/تموز 

 الميثاؽ. والحريات الواردة مي 
تواي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عند إعدادىا تقريرىا الدوري المقبؿ مشاورات واسعة  .289

 النطاؽ مع الييئات المختاة والمنظمات غير الحكومية ومختمؼ الجيات العاممة مي الدولة. 

**** 
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 حوؿ يةقميمإلندوة االة وبرنامج عمؿ يالورقة المفاىيم :(6ممحؽ رقـ )
 "دور السمطة القضائية في تحقيؽ التنمية المستدامة" 

 

 ورقة مفاىيمية 
 حوؿ

 ندوة اليـو العربي لحقوؽ اإلنساف
 "حقوؽ اإلنساف والتنمية المستدامة"

 دور السمطة القضائية في تحقيؽ التنمية المستدامة 
 201823مارس/آذار  14

 خمفية: .1

لعربية )لجنة الميثاؽ( بعقد ندوة عممية بمناسبة االحتفاؿ جرت العادة عما قياـ لجنة حقوؽ اإلنساف ا
وقد  35مارس/آذار مف كؿ عاـ. 27لحقوؽ االنساف الذي أقرتو جامعة الدوؿ العربية يـو باليوـ العربي 

قرر مجمس جامعة الدوؿ العربية عما المستوى الوزاري أف يكوف شعار االحتفالية بيذا اليوـ مي عاـ 
وذلؾ بناء عما تواية مرموعة إليو مف المجنة   36نساف والتنمية المستدامة"،ىو  "حقوؽ اإل 3129

-35العربية الدائمة لحقوؽ االنساف مي دورتيا الثانية واالربعيف  التي عقدت خ ؿ الفترة 
38/8/3128. 

ولما كانت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية تعتـز عقد ورشة عمؿ اقميمية حوؿ دور السمطة القضائية مي 
-23لدوؿ العربية مي تطبيؽ أحكاـ االتفاقيات الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف عما مدار يومي ا

بالتعاوف مع المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، مقد ارتأت المجنة أف يكوف ىناؾ توامقًا  24/4/3129
ا العاـ عما بيف موضوع الورشة وموضوع الندوة. ومي ضوء تمؾ الخمفية، سيناب موضوع الندوة ليذ

دراسة وبحث دور السمطة القضائية مي تحقيؽ التنمية المستدامة بافتيا الجية المكمفة مي تفسير 

                                                           
81
 ِبسط ِغ ٠َٛ ػطٍخ فٟ دٌٚخ اٌّمش. 16ٔظشاً ٌزضآِ ٠َٛ  8112ِبسط/ آراس  14رؼمذ إٌذٚح ٠َٛ  . 

84
 رٛٔظ. ثمّخ 8114، ثؼذ أْ رُ الشاسٖ فٟ ِب٠ٛ/ آ٠بس ػبَ 8112ٚ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزٞ دخً ف١ٗ ا١ٌّضبق ح١ض إٌفبر ػبَ  
82
   .18/3/8111ثزبس٠خ  1ط -(142د.ع ) -2814مشاس سلُ اٌثّٛعت  
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معاىدات حقوؽ اإلنساف وتطبيؽ أحكاميا، باإلضامة إلا تبادؿ الخبرات وأمضؿ الممارسات الدولية 
 واإلقميمية مي مجاؿ دور القضاء مي تحقيؽ التنمية المستدامة.

المجنة، ومي اطار توحيد الجيود بيف مختمؼ اآلليات العربية المعنية بحقوؽ االنساف، أف وقد ارتأت 
يكوف تنظيـ الندوة ليذا العاـ بالشراكة مع األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية مف خ ؿ ادرة حقوؽ 

يود مي تعزيز حقوؽ االنساف وادارة التنمية المستدامة والتعاوف الدولي، وذلؾ لما تؤديو االدارتيف مف ج
 االنساف بشكؿ عاـ وتحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة بشكؿ خاص. 

 السياؽ: .2

 26مفيـو التنمية المستدامة •

مفيوـ التنمية المستدامة عما أنيا تمؾ 2:98عاـ  المجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنميةقدـ تقرير 
لقدرة االجياؿ القادمة عما تمبية الحاجات  التنمية التي تمبي حاجات األجياؿ الحالية دوف التعرض

ا. وقد ساعد ىذا المفيوـ مي ذلؾ الوقت عما اياغة جدوؿ األعماؿ الدولي تجاه التنمية الخااة بي
 البيئية واالجتماعية واالقتاادية. 

  حقوؽ اإلنساف والتنمية المستدامة •

اممة. ممف ناحية، ال يمكف أف تتحقؽ يرتبط مفيـو حقوؽ اإلنساف ارتباطا وثيقا مع مفيوـ التنمية الش
حقوؽ اإلنساف السياسية واالقتاادية واالجتماعية والثقامية إال مف خ ؿ التنمية الشاممة. ومف ناحية 
أخرى، لف تتحقؽ الفائدة مف التنمية الشاممة إذا لـ تنعكس عما االرتقاء بوضع حقوؽ اإلنساف. ومف 

ثيف مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف والتي تنص عما الحؽ مي ىنا تبدو أىمية المادة السابعة والث 
التنمية، وتبدو كذلؾ أىمية الربط بيف مفيوـ حقوؽ اإلنساف ومفيوـ التنمية المستدامة مف حيث النظر 

 إلا كامة الجيود الرامية الا تحقيؽ التنمية مف منظور حقوؽ اإلنساف.

لعربية كانت حرياة مي تواياتيا الختامية عما تقارير وتجدر اإلشارة الا أف لجنة حقوؽ اإلنساف ا
الدوؿ األطراؼ التي جرت مناقشتيا عما أف تؤكد عما ضرورة وضع خطة وطنية تكفؿ إعماؿ الحؽ 

                                                           
26

 ٌّض٠ييييذ ِييييٓ اٌّؼٍِٛييييبد حييييٛي ِفٙييييَٛ اٌز١ّٕييييخ اٌّغييييزذاِخ، ٠ّىييييٓ اإلطييييالع ػٍييييٝ ساثييييظ ٌغٕييييخ األِييييُ اٌّزحييييذح اإللزظييييبد٠خ ألٚسٚثييييب  

http://www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html 
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الحؽ في المستوى المعيشي الحؽ في البيئة السميمة و مي التنمية المستدامة بالتوازف مع الحفاظ عما 
 المالئـ والكاؼ.

 38وأىدافيا 2030لمستدامة خطة التنمية ا •

مؤتمر القمة العالمي لمتنمية  دولة مف الدوؿ األعضاء مي األمـ المتحدة، خ ؿ 2:4اعتمد قادة 
تحت شعار "ال  3141، خطة التنمية المستدامة لعاـ 3126يموؿ مي نيويورؾ مي سبتمبر/أ المستدامة

ىدمًا  28عددًا مف أىداؼ التنمية المستدامة ) 3141نترؾ أحد ورائنا". وتتضمف خطة التنمية لعاـ 
، وىي أىداؼ تيدؼ إلا ت مي أوجو القاور التي اتسمت بيا األىداؼ 39غاية مرعية( :27رئيسيًا و 

 اإلنمائية لأللفية.

اعتمدت خطة التنمية المستدامة عما بناء أساليب جديدة مف الشراكات الواسعة مع أاحاب  كما
المامحة المعنييف، كالمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ووكاالت األمـ المتحدة المتخااة. ىذا 
و باإلضامة الا التركيز عما المساءلة واعتماد ث ثة مستويات لمتابعة واستعراض التقدـ المحرز نح

 .عما المستوى العالمي، وكذلؾ المستويات اإلقميمية والوطنية 3141تنفيذ خطة 

 29سيادة القانوف والتنمية المستدامة •

سيادة القانوف والتنمية أمريف مترابطيف ويعزز كؿ منيما اآلخر، حيث أف تعزيز سيادة يعتبر مفيوما 
عماؿ جميع حقوؽ اإلنساف القانوف أمر أساسي لتحقيؽ النمو االقتاادي والقضاء عما الف قر والجوع وا 

 والحريات األساسية عما نحو تاـ، بما مي ذلؾ الحؽ مي التنمية. 

وقد برز مفيوـ سيادة القانوف وع قتو بحقوؽ اإلنساف والتنمية باورة كبيرة مي إطار أجندة التنمية 
ودورىا مي تحقيؽ التنمية ، نتيجة لإلدراؾ المتنامي بمحورية سيادة القانوف 3126المستدامة ما بعد 

عماؿ جميع الحقوؽ والحريات األساسية.  الشاممة وا 

                                                           
81
، ٠ّىيييييييييييٓ اإلطيييييييييييالع ػٍيييييييييييٝ اٌيييييييييييشاثظ اٌزيييييييييييبٌٟ  8111خطيييييييييييخ اٌز١ّٕيييييييييييخ اٌّغيييييييييييزذاِخ ٌّض٠يييييييييييذ ِيييييييييييٓ اٌّؼٍِٛيييييييييييبد حيييييييييييٛي  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
82
، ٠ّىيييييييييٓ اإلطيييييييييالع ػٍيييييييييٝ اٌيييييييييشاثظ اٌزيييييييييبٌٟ  8111أ٘يييييييييذاف خطيييييييييخ اٌز١ّٕيييييييييخ اٌّغيييييييييزذاِخ ٌّض٠يييييييييذ ِيييييييييٓ اٌّؼٍِٛيييييييييبد حيييييييييٛي  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SDG.Overview.pdf 
83 

 ، ٠ّىٓ اإلطالع ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚاٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد حٛي 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Access%20to%20Justice%20and

%20Rule%20of%20Law/Global%20Dialogue%20Background%20Paper%20-

%20Rule%20of%20Law%20and%20Sustainable%20Developme....pdf 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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وي حظ أف وجود أطر قانونية منافة وشفامة ومتاحة لمجميع تؤدي دورا رئيسا مي القضاء عما الفقر، 
كما أف نفاد العدالة والقوانيف التي تساوي بيف الجميع يساعد عما النيوض بالمساواة بيف الجنسيف 

تنمية الشاممة. اضامة إلا أف وجود مؤسسات قوية تعمؿ مي إطار سيادة القانوف وتنيض بالعدالة، وبال
يعمؿ عما تجسيد الحقوؽ والحريات األساسية لإلنساف. كما تساعد سيادة القانوف واحتراـ حقوؽ 

 اإلنساف األساسية عما تمكيف المجتمعات، ومف ثـ يستطيع الجميع االستفادة مف التنمية. 

الجديدة، نجد أنيا تتميز بالشمولية والعالمية،  3141وعند النظر إلا أجندة خطط التنمية المستدامة 
وتدمج األبعاد االقتاادية واالجتماعية والبيئية لمتنمية المستدامة، كما أنيا قادرة عما تحقيؽ تقدـ مي 

 ـ القانوف والسمـ واألمف.يوض بحكمجاؿ التنمية بمعالجة عدـ المساواة و التمييز، وأيضا عبر الن
 30دور القضاء في تحقيؽ اليدؼ السادس عشر "السالـ والعدؿ وبناء المؤسسات القوية" •

يتسـ العالـ اليوـ باالنقسامات والمستويات المرتفعة مف العنؼ وانعداـ األمف والجريمة واالستر ؿ 
غياب سيادة القانوف. وعميو، يجب والتعذيب، بما يؤدي إلا ظيور آثار مدمرة عما التنمية المستدامة و 

عما الدوؿ اتخاذ التدابير ال زمة لحماية مئات الشعب األكثر تعرضا لمخطر، وبخااة أف الدوؿ أكدت 
، عما ضرورة ادراج الحرية والس ـ واألمف واحتراـ حقوؽ اإلنساف 3123عاـ  31خ ؿ مؤتمر ريو+

وىو ما عرؼ باليدؼ السادس عشر مف  .المستدامةمي إطار  التنمية الجديدة مف أجؿ تحقيؽ التنمية 
 .3141أىداؼ خطة التنمية المستدامة 

تاحة  ويؤكد اليدؼ السادس عشر عما ضرورة تشجيع وجود المجتمعات السممية التي يسودىا العدؿ، وا 
امكانية المجوء إلا القضاء أماـ جميع امرادىا وشرائحيا، وكذلؾ العمؿ عما بناء مؤسسات معالة 

ومف أجؿ تحقيؽ الس ـ والعدالة لمجميع، البد أف تعمؿ الحكومات والمجتمع المدني  .عة لممساءلةخاض
والمجتمعات المحمية معًا عما تنفيذ حموؿ دائمة لمحد مف العنؼ، وتحقيؽ العدالة، ومكامحة الفساد، 

 .وكفالة مشاركة شاممة لمجميع

                                                           
11
، ٠ّىيٓ اإلطيالع ػٍيٝ اٌيشاثظ ٚأحيذس اٌزطيٛساد 8111ِمبطذ اٌٙيذف اٌغيبدط ػشيش ِيٓ خطيخ اٌز١ّٕيخ اٌّغيزذاِخ ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد حٛي  

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16  ٌٟ اٌزب
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القضائية مي تحقيؽ اليدؼ السادس عشر مف  ومف ىنا تحاوؿ الندوة تسميط الضوء عما دور السمطة
أىداؼ التنمية المستدامة بشكؿ خاص، ودورىا مي تحقيؽ العدالة ومكامحة الفساد والحد مف العنؼ 

 وبناء المؤسسات وغيرىا مف أىداؼ مرعية واساسية لمتنمية المستدامة.
 األىداؼ العامة: .3

 تتمثؿ أىداؼ الندوة فيما يمي:

  ية المستدامة ودوره مي احتراـ حقوؽ اإلنساف، ودور اعماؿ حقوؽ االنساف مي التنمالتعريؼ بمفيوـ
 تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة األساسية والفرعية.

    دور المنظومة العربية لحقوؽ اإلنساف والميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف بشكؿ خاص التعرؼ عما
الدور التكاممي آلليات منظومة العمؿ ، ع وة عما ابراز مي تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة

 العربي المشترؾ مي تنفيذ مقااد حقوؽ االنساف مي اىداؼ التنمية المستدامة.
  استعراض موقؼ الييئات الدولية واالقميمية لحقوؽ االنساف مف الحؽ مي التنمية بشكؿ عاـ والتنمية

مف م حظات وتوايات  المستدامة بشكؿ خاص، وكيفية تناوليا ليذا الحؽ ميما يادر عنيا
 وتعميقات واحكاـ قضائية وغيرىا. 

 المعمومات وأمضؿ الممارسات بيف الييئات المشاركة مي اعماؿ الندوة حوؿ كيفية االستفادة  تبادؿ
بما مي ذلؾ األىداؼ والمؤشرات المثما مف دور السمطة القضائية مي تحقيؽ التنمية المستدامة، 

اوؿ دور القضاء مي متابعة ومراجعة االستراتيجيات التي أنشئت تنوآليات التنفيذ، ع وة عما 
 لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة.

 الجيات المدعوة: .4

 سيشارؾ مي الندوة كؿ الجيات التالية:

جامعة الدوؿ العربية واداراتيا المختمفة، ع وة عما مندوبيات الدوؿ األعضاء بالجامعة  -
 ات الع قة. ومؤسسات العمؿ العربي المشترؾ ذ

 األمـ المتحدة ووكاالتيا، ومنظمة التعاوف اإلس مي، ومجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية. -
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المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف، ومنظمات المجتمع المدني العربية وبخااة تمؾ المعنية  -
 التنمية المستدامة.بحقوؽ اإلنساف والتنمية المستدامة، وعدد مف الخبراء مي مجاؿ حقوؽ اإلنساف و 

 الزماف والمكاف: .5

 بمقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية بالقاىرة. 3129مارس/ آذار  25تنعقد الندوة يوـ 
 جدوؿ األعماؿ: .6

 مرمؽ جدوؿ أعماؿ الندوة.
 

 الندوةبرنامج 
 القاىرة، جامعة الدوؿ العربية

 3129مارس/آذار  25األربعاء، 
 التسجيؿ 21.11:  41.:

21.11  :
21.41 

 امتتاح
 كممة المستشار/ محمد جمعة مزيع، رئيس لجنة حقوؽ اإلنساف العربية  -

كممة الدكتور/ عبد الس ـ سيد أحمد، الممثؿ اإلقميمي لممفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف  -
 مي الشرؽ األوسط وشماؿ أمريقيا

 ة الدوؿ العربية  كممة السفير/  بدرالديف الع لي، ممثؿ معالي األميف العاـ لجامع -

21.41  :
23.11 

 (1جمسة )
 وحقوؽ اإلنساف 2030خطة التنمية المستدامة لعاـ 

 أوراؽ العمؿ:

 : المكونات والسياؽ 3141خطة التنمية المستدامة لعاـ  .1
   الدكتورة / ميساء يوسؼ: المتحدثة

تابعة ، المجنة االقتاادية واالجتماعية لررب آسيا ال3141الوحدة المعنية بأجندة 
 لألمـ المتحدة )اإلسكوا(

 خطة التنمية المستدامة مي إطار عمؿ جامعة الدوؿ العربية .3
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   السيدة/ ندى العجيزي: المتحدثة
 مدير إدارة التنمية المستدامة مي جامعة الدوؿ العربية

 
 خطة التنمية المستدامة وحقوؽ اإلنساف  .4

 الدكتورة / عبير الخريشة: المتحدثة
 اف، المكتب اإلقميمي لممفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف، بيروتمسؤوؿ حقوؽ اإلنس

الدور التكاممي إلدارات جامعة الدوؿ العربية مي تنفيذ مقااد حقوؽ االنساف مي أىداؼ  .5
 التنمية المستدامة

 السيد/ منير الفاسي: المتحدث
 مدير إدارة حقوؽ االنساف مي جامعة الدوؿ العربية            

  دامة مف منظور الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافالتنمية المست .6
    المستشار/ محمد الضاحي: المتحدث

 عضو لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة الميثاؽ(
 نقاش عاـ 

 : المستشار/ محمد جمعة مزيع، رئيس لجنة الميثاؽرئيس الجمسة
23.11  :
23.41 

 استراحة

23.41  :
25.11 

 (2جمسة )
 في تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة دور السمطة القضائية

 مف أىداؼ التنمية المستدامة "الس ـ والعدؿ والمؤسسات القوية"( 27اليدؼ ) 
 أوراؽ العمؿ:

 دور القضاء مي حماية الحؽ مي الحياة واألمف الشخاي .2
 المستشار الدكتور/ حساـ فرحات: المتحدث

 رية العميا، مارالرئيس بييئة المفوضيف بالمحكمة الدستو              
 الواوؿ إلا العدالة بالنسبة لمنساء .3

 القاضية/ منية بف عّمار: المتحدث
 قاضية مستشارة بمحكمة التعقيب، تونس             
 رئيس لجنة خبراء حقوؽ االنساف بجامعة الدوؿ العربية سابقا             
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 دور القضاء مي مكامحة الفساد والكسب غير المشروع .4

 القاضي الدكتور/ احمد جالؿ زكي :المتحدث
 -نائب رئيس مجمس الدولة، قاضي بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء االداري بالقاىرة            

 مار 
جيود القطاع القانوني مي جامعة الدوؿ العربية مي تحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة  .5

 (27والمتسقة مع مقااد اليدؼ )
 نوني في جامعة الدوؿ العربيةممثؿ القطاع القا: المتحدث

 نقاش عاـ 
رئيس الجمسة: عبد الس ـ سيد أحمد، الممثؿ اإلقميمي لممفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف مي 

 الشرؽ األوسط وشماؿ أمريقيا 
25.11  :
25.41 

 استراحة

25.41  :
26:41 

 (3جمسة )
مف دور السمطة القضائية تبادؿ المعمومات وأفضؿ الممارسات حوؿ كيفية االستفادة المثمى 

 في تحقيؽ التنمية المستدامة: تقييـ الفرص والتحديات 
 القاضي الدكتور/ محمد الطراونةالمتحدث:  .2

 نائب رئيس محكمة التمييز، األردف              
 الدكتور/ ابراىيـ بدوي الشيخ المتحدث:  .3

 مية سابقا رئيس لجنة الحقوؽ االقتاادية واالجتماعية والثقا             
 رئيس المجنة االمريقية لحقوؽ االنساف والشعوب سابقا              
 خبير مي اآلليات اإلقميمية لحقوؽ االنساف               

 رئيس القطاع القانوني في جامعة الدوؿ العربية –رئيس الجمسة: األميف العاـ المساعد 
*** 
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"دور القضاء  حوؿ ورشة العمؿ اإلقميميةامج عمؿ ة وبرنيالورقة المفاىيم :(7) ممحؽ رقـ
 .الوطني في تطبيؽ االتفاقيات الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف في المنطقة العربية"

 ورقة مفاىيمية
 لورشة العمؿ اإلقميمية حوؿ 

 ة""دور القضاء الوطني في تطبيؽ االتفاقيات الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف في المنطقة العربي
 13/3/2018و 12القاىرة 

 
 خمفية:

ادر الميثاؽ العربػي لحقػوؽ اإلنسػاف عػف مجمػس جامعػة الػدوؿ العربيػة عمػا مسػتوى القمػة بػالقرار رقػـ 
، ودخػؿ حيػز 34/6/3115( التي انعقدت مػي تػونس بتػاريخ 27( مي الدورة العادية رقـ )381)ؽ.ؼ. 

عربيػػة )لجنػػة الميثػػاؽ( بموجػػب أحكػػاـ المػػادة أ نشػػئت لجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف الو  .27/4/3119النفػػاذ مػػي 
( مػػػف الميثػػػاؽ، حيػػػث تتمقػػػا التقػػػارير األوليػػػة والدوريػػػة عػػػف التػػػدابير التػػػي اتخػػػذتيا الػػػدوؿ األطػػػراؼ 56)

إلعمػػػاؿ الحقػػػوؽ والحريػػػات المناػػػوص عمييػػػا مػػػي الميثػػػاؽ، وبيػػػاف التقػػػدـ المحػػػرز لمتمتػػػع بيػػػا، وتػػػدرس 
مي بن ػػػاء مػػػع الػػػدوؿ األطػػػراؼ، وتبػػػدي م حظاتيػػػا وتواػػػياتيا المجنػػػة التقػػػارير وتناقشػػػيا مػػػي حػػػوار تفػػػاع

وقد واؿ عدد الػدوؿ األطػراؼ مػي  ( مف الميثاؽ.59الختامية عما تمؾ التقارير إعمااًل ألحكاـ المادة )
( دولة عربية، وىناؾ مؤشرات جيدة حوؿ توقع ماادقة دوؿ عربية أخػرى عميػو خػ ؿ 25الميثاؽ إلا )

( تقريػػرًا أوليػػًا ودوريػػًا، وأاػػدرت م حظاتيػػا وتواػػياتيا الختاميػػة عمػػا 15المجنػػة )العػػاـ الحػػالي، وتمقػػت 
 . حتا تاريخو  ( تقريرًا منيـ24)

وخ ؿ السنوات الماضية، وومقًا لمخطة االستراتيجية لمجنة حقوؽ اإلنساف العربية، مقػد تػـ تنفيػذ معاليػات 
سػػمطة التنفيذيػػة مػػي الػػدوؿ العربيػػة األطػػراؼ وأنشػػطة مختمفػػة مػػع ممثمػػي السػػمطة التشػػريعية ومسػػؤولي ال

؛ وذلؾ بررض الترويج ألحكػاـ الميثػاؽ، والعمػؿ عمػا العربي لحقوؽ اإلنساف وغير األطراؼ مي الميثاؽ
تقديـ المساعدة الفنية لمتابعة تنفيذ التوايات الختامية الاادرة عف المجنػة، عػ وة عمػا تبػادؿ الخبػرات 

 قميمية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف مي الدوؿ العربية.وأمضؿ الممارسات الدولية واإل
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ومي ىذا السياؽ، كاف لزامًا عما المجنة أف تعمؿ مع السمطة القضائية لتحقيؽ نفس األىداؼ، باعتبارىا 
نفػاذ حقػوؽ اإلنسػاف، السػػيما وأف  السػمطة القضػائية تػؤدي دورًا بػػارزًا  الحاػف الضػامف واألمػيف لحمايػػة وا 

 دات حقوؽ اإلنساف وتطبيؽ أحكاميا.مي تفسير معاى

حقػػوؽ اإلنسػػاف الدوليػػػة واإلقميميػػة، وىػػو مػػػا معاىػػدات إف  معظػػـ الػػدوؿ العربيػػة أطػػػراؼ مػػي العديػػد مػػػف 
يقتضي ومقًا لقواعد وأحكاـ القانوف الدولي أف تقوـ الدوؿ األطراؼ مي تمؾ المعاىػدات بتنفيػذ االلتزامػات 

تػدابير تشػريعية وغيػر تشػريعية، وىػو األمػر الػذي مػتح مجػااًل لسػجاؿ الواردة مييا عبر اتخاذ ما يمـز مف 
مكانيػػة االسػػتناد إلػػا  قػػانوني مػػي العديػػد مػػف دوؿ العػػالـ حػػوؿ تطبيػػؽ القػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف وا 
أحكاـ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف الدولية واإلقميمية أماـ القضاء الوطني مباشرة طالما مر ت تمؾ االتفاقيات 

 خطوات ال زمة لتابح نامذة ومقًا لدستور كؿ دولة.بال

وجدير بالذكر أف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسػاف تضػمف أحكامػًا تعػزز دور واسػتق ؿ السػمطة القضػائية 
(، كمػػا أكػػدت الخطػػوط والمبػػادئ 34 – 22وتؤكػػد عمػػا ضػػمانات المحاكمػػة العادلػػة والمناػػفة )المػػواد 

جنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف العربيػػة عمػػا أىميػػة تضػػميف تقػػارير الػػدوؿ األطػػراؼ االسترشػػادية إلعػػداد التقػػارير لم
 ألمثمة محددة ألحكاـ توضح اإلدماج والتطبيؽ المباشر ألحكاـ الميثاؽ مي النظاـ القانوني الوطني.

لقد أولت الدساتير العربية، الحقوؽ والحريات اىتمامًا كبيرًا، مثؿ: حقوؽ الطفؿ والمػرأة واألشػخاص ذوي 
قػػة والحقػػوؽ االقتاػػادية واالجتماعيػػة والثقاميػػة والحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية وعمػػا وجػػو الخاػػوص اإلعا

حرية التعبير. ولكفًّ العبرة ليست مقط بالتشريعات والناوص، مأكثر الدوؿ الشمولية مي العػالـ اػادقت 
ن ما ما ينبري االىتماـ بو والتركيػز عم يػو ىػو التطبيػؽ، ومػي عما المعاىدات الخااة بحقوؽ اإلنساف، وا 

 ذلؾ يؤد ي القضاء الوطني دورًا كبيرًا.
وبناء عميو، جاءت مكرة عقد ورشة العمؿ اإلقميمية لمناقشة "دور القضاء الػوطني مػي تطبيػؽ االتفاقيػات 
الدوليػػػة واإلقميميػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف مػػػي المنطقػػػة العربيػػػة" وذلػػػؾ بالتعػػػاوف مػػػا بػػػيف لجنػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف 

الميثػػػاؽ( والمكتػػػب اإلقميمػػػي لممفػػػوض السػػػامي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف لمنطقػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط  العربيػػػة )لجنػػػة
 وشماؿ أمريقيا، وذلؾ تأكيدًا عما دور القضاء مي تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف.
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 أىداؼ الورشة: 

نظـ التعرؼ عما االتجاىات المختمفة لتحديد مكانة معاىدات حقوؽ اإلنسػاف الدوليػة واإلقميميػة مػي الػ.2
 القانونية لمدوؿ العربية.

التعرؼ عما آليات مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف ودور القضاء مػي .3
 ىذا اإلطار.

التعػػرؼ عمػػا أحكػػاـ االتفاقيػػات الدوليػػة واإلقميميػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف )الميثػػاؽ العربػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف .4
 ية منيا. بشكؿ خاص( وموقؼ الدوؿ العرب

تبػػادؿ الخبػػرات حػػوؿ دور القضػػاء مػػي حمايػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية وتطبيػػؽ المعػػايير .5
 الدولية لحقوؽ اإلنساف عما الاعيد الوطني. 

.بحػػث إمكانيػػة اسػػتفادة الػػنظـ القضػػائية الوطنيػػة مػػي المنطقػػة العربيػػة مػػف تطػػور مقػػو القػػانوف الػػدولي 6
 لحقوؽ اإلنساف.

لخبرات وأمضؿ الممارسات الوطنية مي مجاؿ تطبيؽ اتفاقيات ومعاىدات حقوؽ اإلنساف أماـ . تبادؿ ا7
 القضاء الوطني.
 المشاركوف/ات:

( قضػػػاة ترشػػػحيـ وزارات العػػػدؿ أو المجػػػالس أو الييئػػػات العميػػػا 3يشػػػارؾ مػػػي أعمػػػاؿ الورشػػػة اإلقميميػػػة )
ممثمييػا، كمػا يشػارؾ أعضػاء لجنػػة  لمقضػاء مػي الػدوؿ العربيػة، وعمػا أف تتحمػؿ كػؿ جيػة تكػاليؼ سػفر

حقوؽ اإلنساف العربية، وممثميف عف مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف، ع وة عما خبراء 
وقضاة مف محاكـ دولية واقميمية، وممثميف عف اتحاد المحاكـ والمجالس الدسػتورية العربيػة، وأسػاتذة مػي 

 القانوف الدولي مف الجامعات العربية.

، وتعبئػة اسػتمارة التسػجيؿ المرمقػة. 39/3/3129لرجاء مف كؿ جية تسمية مرشحي يا مي موعد أقااه ا
كما يرجا مف السيدات والسادة القضاة المشاركوف مي أعماؿ ىذه الورشة، إعداد مداخمة عف التطبيقات 

تقػديميا مػي الجمسػتيف القضائية مي دوليػـ ألحكػاـ المعاىػدات الدوليػة واإلقميميػة لحقػوؽ اإلنسػاف؛ وذلػؾ ل
دقيقة، ومي حالة كوف المداخمػة مكتوبػة منرجػو  26و  21( عما أف يتراوح زمف المداخمة ما بيف 7، 6)
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أرسػػػػػاليا لمجنػػػػػة قبػػػػػؿ موعػػػػػد انعقػػػػػاد الورشػػػػػة بأسػػػػػبوع حتػػػػػا يمكػػػػػف طباعتيػػػػػا وتجييزىػػػػػا لمتوزيػػػػػع عمػػػػػا 
 المشاركيف/ات. 
 المكاف والتاريخ:

بمقػػػػر األمانػػػػة العامػػػػة  24/4/3129و 23ثنػػػػيف والث ثػػػاء المػػػػوامقيف سػػػتعقد الورشػػػػة اإلقميميػػػػة يػػػػومي اال
 عارًا. 27:11وحتا الساعة  –اباحًا  21لجامعة الدوؿ العربية مي القاىرة، ما بيف الساعة 

 البرنامج:

 مرمؽ برنامج الورشة.
 

 برنامج الورشة
 القاىرة، جامعة الدوؿ العربية

 
 23/4/3129  -االثنيف   -اليـو األوؿ 

 التسجيؿ 21.11:  41.:
 امتتاح 21.41:  21.11

 رئيس لجنة الميثاؽ( كممة المستشار محمد جمعة فزيع( 
  كممة ممثؿ مفوضية األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف 

 (2جمسة ) 23.11:  21.41
نظرة عامة عما االتفاقيات الدولية األساسية لحقوؽ اإلنساف وآليات عمميا وموقؼ 

 ة منياالدوؿ العربي
 القاضية/ منية بف عمار  المتحدثة:

 قاضية مستشار بمحكمة التعقيب، تونس            
 رئيس لجنة خبراء حقوؽ االنساف بجامعة الدوؿ العربية سابقا           

 استراحة 23.41:  23.11
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 (3جمسة ) 25.11:  23.41
ف وآليات عمميا نظرة عامة عما االتفاقيات العربية واألمريقية لحقوؽ اإلنسا

 وموقؼ الدوؿ العربية منيا
 

 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ولجنة حقوؽ اإلنساف العربية 
 : لجنة حقوؽ االنساف العربية المتحدث

 
 المحكمة العربية لحقوؽ اإلنساف 
  الميثاؽ األمريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
 المجنة األمريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
 مريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوبالمحكمة األ 

 الدكتور ابراىيـ بدوي الشيخ المتحدث:
 رئيس لجنة الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية سابقا          
 رئيس المجنة االفريقية لحقوؽ االنساف والشعوب سابقا         
 خبير في اآلليات اإلقميمية لحقوؽ االنساف                   

 استراحة 25.41:  25.11
 (4جمسة ) 27.11:  25.41

 موقؼ النظـ القانونية العربية مف ع قة االتفاقيات الدولية بالقانوف الداخمي لمدوؿ
 : القاضي الدكتور/ محمد الطراونةالمتحدث

 االردف   -نائب رئيس محكمة التمييز           
 24/4/3129 -الث ثاء  –اليـو الثاني 

 (5جمسة ) 22.41:  21.11
 دور القضاء الدستوري مي إدماج اتفاقيات حقوؽ اإلنساف مع الناوص الوطنية

 المستشار الدكتور/ حساـ مرحات المتحدث:
 الرئيس بييئة المفوضيف بالمحكمة الدستورية العميا، مار                       

 استراحة 23.11:  22.41
 (6جمسة ) 24.41:  23.11

قضاء لمعاىدات حقوؽ اإلنساف الدولية واالقميمية مي الدوؿ نماذج لتطبيقات ال
 العربية 
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  يستعرض المشاركوف مف الدوؿ العربية نماذج لتطبيقات أو استخدامات
 دقيقة 15قضائية وطنية لمعاىدات حقوؽ اإلنساف، كؿ عرض ال يزيد عف 

 
 استراحة 25.11:  24.41
 (7جمسة ) 26.41:  25.11

تطبيقات القضاء لمعاىدات حقوؽ اإلنساف الدولية استكماؿ عرض نماذج ل
 واإلقميمية مي الدوؿ العربية

  يستعرض المشاركوف مف الدوؿ العربية نماذج لتطبيقات أو استخدامات
 دقيقة 15قضائية وطنية لمعاىدات حقوؽ اإلنساف، كؿ عرض ال يزيد عف 

 ختاـ وتقييـ عاـ وتوايات وتوزيع شيادات ودروع 27.11:  26.41
 

*** 
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ة وبرنامج الدورة التدريبية لموظفي األمانة العامة ومندوبيات الدوؿ يالورقة المفاىيم :(8ممحؽ رقـ )
 االعضاء في جامعة الدوؿ العربية

 

 
 ورقة مفاىيمية

 دورة التدريبية لمتعريؼ بمعاىدات حقوؽ اإلنساف والنظـ الدولية واإلقميمية لتعزيزىا وحمايتيالم
 التركيز  عمى النظاـ العربي لحقوؽ اإلنسافمع 

 لموظفي األمانة العامة والمندوبيات بجامعة الدوؿ العربية
 12/2/2018و   11القاىرة    

 خمفية:
مي العاـ التالي لدخوؿ الميثاؽ  :311بدأت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة الميثاؽ( عمميا مي عاـ 

، وتعمؿ المجنة  بشكؿ أساسي عما تمقي تقارير الدوؿ األطراؼ حيز النفاذ 42العربي لحقوؽ اإلنساف
ادار م حظات وتوايات ختامية تيدؼ إلا معاونة الدوؿ األطراؼ  ومؽ أحكاـ الميثاؽ ومناقشتيا وا 
عما تنفيذ التزاماتيا بموجب أحكاـ الميثاؽ. كما أف المجنة تضع التعريؼ بالميثاؽ العربي لحقوؽ 

، وذلؾ 3125اميا االستراتيجية، ومقًا لمخطة االستراتيجية التي اعتمدتيا مي عاـ اإلنساف واحدًا مف اىد
مف منطمؽ إيمانيا بأىمية التعريؼ و نشر ثقامة حقوؽ اإلنساف، ومي أف تكوف ىذه الثقامة والمعرمة 

 متاحة لمجميع وليس ثقامة نخب.
 

، أىمية أف 8/23/3128-4الفترة  وبناء عما ذلؾ، مقد ارتأت المجنة مي اجتماعيا الذي انعقد خ ؿ
دارات األمانة العامة والمندوبيات بجامعة الدوؿ العربية عما إط ع ودراية  تكوف جميع قطاعات وا 
كاممة بمنظومة تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف الدولية واإلقميمية بوجو عاـ، وبالنظاـ العربي بوجو 

ـ الدولي واإلقميمي لحقوؽ اإلنساف، تعقدىا المجنة خاص، و ذلؾ مف خ ؿ دورة تدريبية تعريفية بالنظا

                                                           
11

، 81/2/8114 –رٛٔظ  –( 16( فٟ اٌذٚسح اٌؼبد٠خ سلُ )811طذس ػٓ ِغٍظ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌمّخ ثبٌمشاس سلُ )ق.ف.   

( ِٕٗ، ٠ٚجٍغ حب١ٌبً ػذد اٌذٚي 43/8بَ اٌّبدح )ثؼذ ئ٠ذاع عجغ دٚي ػشث١خ ٚصبئك رظذ٠مٙب ػٍٝ ا١ٌّضبق ٚفك أحى 16/1/8112ٚدخً ح١ض إٌفبر فٟ 

 األطشاف 
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لمنسوبي األمانة العامة والمندوبيات بممجامعة، بالتنسيؽ والتعاوف مع قطاع الشؤوف اإلدارية والمالية 
 باألمانة العاـ لجامعة الدوؿ العربية.

 األىداؼ
 تيدؼ الدورة التدريبية إلا تمكيف المشاركيف/ات مف:

 حقوؽ اإلنساف الدولية األساسية )الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف(. التعرؼ عما معاىدات .2
معرمة اآلليات الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنساف )مجمس حقوؽ اإلنساف وىيئات المعاىدات(  .3

 واختااااتيا وآليات عمميا.
 التعرؼ عما التطور التاريخي لمنظومة حقوؽ اإلنساف العربية. .4
 اة حوؿ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.اكتساب معمومات معمقة ومتخا .5
إدراؾ طرؽ عمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية مي مختمؼ مراحؿ تقديـ التقارير ومحايا  .6

ادار الم حظات والتوايات الختامية بشأنيا.  ومناقشتيا وا 
 

 التنظيـ:
عة الدوؿ مي القاىرة بمقر األمانة العامة لجام 23/3/3129و  22ستعقد الورشة التدريبية يومي 

 11.:(، ويتعيف عما المشاركيف/ات التسجيؿ مي اليوـ األوؿ ما بيف الساعة 8العربية مي القاعة رقـ )
 اباحا. 41.: -
 

 منيجية التدريب:
يتـ تنفيذ البرنامج التدريبي عما أساس منيج تفاعمي بيف الفريؽ التدريبي والمشاركيف/ات، بما مي ذلؾ 

 التي تيدؼ إلا وضع ما يتـ تعممو موضوع التنفيذ. تقديـ العروض وتنفيذ التماريف
ومي نياية الورشة سيتـ توزيع المواد التدريبية والوثائؽ األساسية عما المشاركيف نسخة ورقية 

 والكترونية، وشيادات مشاركة.
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 برنامج العمؿ
 2/2018/ 11اليوـ األوؿ                      

 التسجيؿ 41.::  11.:
 امتتاح 56.::  41.:
 تعارؼ، األىداؼ، توقعات 21.11:  56.:
 الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف 22.41:  21.11

 التطور التاريخي لحقوؽ اإلنساف 
 اإلع ف العالمي لحقوؽ اإلنساف 
 الوثائؽ الدولية األساسية مي مجاؿ حقوؽ اإلنساف 

 استراحة 23.11:  22.41
 إلنسافاآلليات الدولية لحقوؽ ا 24.26:  23.11

 )نظرة عامة(
 مجمس حقوؽ اإلنساف باألمـ المتحدة 
 ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف 

 استراحة 24.41:  24.26
 اآلليات اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف 25.56:  24.41

 .النظاـ األوربي 
 .النظاـ األمريكي 
 .النظاـ األمريقي 
 .النظاـ اإلس مي 

، تحديد المكمف 26.11:  25.56  يف بالممخص اليوميتقييـ اليـو
 2/2018/ 12اليوـ الثاني     

 ممخص اليـو السابؽ 21.11:  41.:
 النظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف 22.41:  21.11

  المجنة العربية الدائمة لحقوؽ اإلنساف 
 لجنة حقوؽ اإلنساف العربية 
 المحكمة العربية لحقوؽ اإلنساف 

 استراحة 23.11:  22.41
 ميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافال 24.26:  23.11
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 الحقوؽ الواردة في الميثاؽ
 التزامات الدوؿ األطراؼ

 استراحة 24.41:  24.26
 لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة الميثاؽ( 25.41:  24.41

 التكويف 
 الوالية 
 آليات عمؿ المجنة 

 ختاـ وتقييـ عاـ وتوزيع الشيادات 26.11:  25.41
*** 
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لممثمي وسائؿ اإلعالـ العربية العامميف ة وبرنامج الدورة التدريبية يالورقة المفاىيم :(9ممحؽ رقـ )
 في جميورية مصر العربية حوؿ "النظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف"

 
 ورقة مفاىيمية

 لمتعريؼ بالنظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف الورشة التدريبية
 لممثمي وسائؿ اإلعالـ العربية

 ألمانة العامة لجامعة الدوؿ العربيةبمقر ا
 15/5/2018القاىرة، 

 خمفية:
ادر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، بوافو الوثيقة العربية الشاممة لمحقوؽ المدنية والسياسية 
واالقتاادية واالجتماعية والثقامية، عف مجمس جامعة الدوؿ العربية عما مستوى القمة بتاريخ 

وذلؾ بعد استيفاء عدد التاديقات ال زمة. وقد  27/4/3119النفاذ مي ، ودخؿ حيز 34/6/3115
( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ 56أ نشئت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة الميثاؽ( بموجب المادة )

اإلنساف بيدؼ محص ودراسة التقارير األولية والدورية عف التدابير التي اتخذتيا الدوؿ األطراؼ 
جراء حوار تفاعمي بناء مع ممثمي الدوؿ  إلعماؿ الحقوؽ والحريات المناوص عمييا مي الميثاؽ وا 

ادار الم حظات والتوايات الختامية حوؿ مدى تنفيذ الدوؿ األطراؼ اللتزاماتيا بموجب  األطراؼ، وا 
( دولة عربية، وىناؾ مؤشرات إيجابية حوؿ 25الميثاؽ. واؿ عدد الدوؿ األطراؼ مي الميثاؽ إلا )

 عاـ مي الدوؿ مناقشة تقارير مي المجنة ماـ دوؿ عربية أخرى لو مي المستقبؿ القريب. وبدأتانض
( تقريرًا أوليًا ودوريًا، وأادرت م حظاتيا وتواياتيا 26) -حتا تاريخو -وتمقت المجنة 3123

 ( تقرير.24الختامية عما )
 

ؽ اإلنساف واحدًا مف اىداميا تضع لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التعريؼ بالميثاؽ العربي لحقو 
، وذلؾ مف منطمؽ إيمانيا بأىمية 3125الرئيسية، ومقًا لمخطة االستراتيجية التي اعتمدتيا مي عاـ 

تعزيز التثقيؼ والتدريب مي مجاؿ حقوؽ اإلنساف مي الدوؿ العربية لما لذلؾ مف أثر مباشر عما 
قتناعًا مف المج  إعماؿ الحقوؽ والحريات األساسية. نة بالدور الحيوي المنوط بوسائؿ اإلع ـ العربية وا 
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مي تعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف، وتحقيقا لذلؾ عممت  المجنة وبالتعاوف والتنسيؽ مع األمانة العامة 
دارة التدريب وتطوير أساليب العمؿ( عما  دارة حقوؽ االنساف وا  لجامعة الدوؿ العربية )إدارة االع ـ وا 

دريبية لمتعريؼ  بالنظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف وذلؾ لممثما وسائؿ اإلع ـ عقد ىذه  الورشة الت
 العربية .

 
 األىداؼ:

 تيدؼ الدورة التدريبية إلا تمكيف المشاركيف/ات مف:
 التعرؼ عما التطور التاريخي لمنظومة حقوؽ اإلنساف العربية. .2
 التعرؼ عما الم مح الرئيسية لمميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف. .3
 لتعرؼ عما الم مح الرئيسية لعمؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية.ا .4
التعرؼ عما كيفية تناوؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية لحرية الرأي والتعبير )بما مي ذلؾ حماية  .5

الاحفييف وس متيـ( مي عمميا مي ضوء محورية ىذا الحؽ بالنسبة لتمكيف وسائؿ اإلع ـ 
 مف االضط ع بمياميا.

 اش حوؿ المحاور الرئيسية لدور وسائؿ اإلع ـ مي تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف.إجراء نق .6
تبادؿ الخبرات العممية بيف ممثمي وسائؿ اإلع ـ العربية حوؿ التحديات التي تواجييـ لدى  .7

تناوؿ موضوعات حقوؽ اإلنساف وكيفية التعامؿ معيا وحوؿ المسئوليات التي تقع عما كاىميـ 
 ؾ الميمة.لدى اضط عيـ بتم

 
 التنظيـ:

مي القاىرة بمقر األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، ويتعيف  26/6/3129ستعقد الورشة التدريبية يـو 
 اباحًا. 21.41 - 21.11عما المشاركيف/ات التسجيؿ ما بيف الساعة 

 منيجية التدريب:
تدريبي والمشاركيف/ات، بما مي ذلؾ يتـ تنفيذ البرنامج التدريبي عما أساس منيج تفاعمي بيف الفريؽ ال

 تقديـ العروض.
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ومي نياية الورشة سيتـ توزيع المواد التدريبية والوثائؽ األساسية عما المشاركيف نسخة ورقية 
 والكترونية، وشيادات مشاركة.

 
 برنامج العمؿ

15/5/2018 
 التسجيؿ 21.41:  21.11
 امتتاح 21.56:  21.41
 ىداؼ، توقعاتتعارؼ، األ 22.11:  21.56
 التطور التاريخي لمنظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف ومالمحو المؤسسية الرئيسية 23.11:  22.11
 الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف 23.41:  23.11

 الحقوؽ الواردة مي الميثاؽ -
 التزامات الدوؿ األطراؼ -

 لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة الميثاؽ( 24.11:  23.41
 العضوية -
 الوالية -

 استراحة 24.41:  24.11
 دور وسائؿ اإلعالـ في تعزيز  وحماية حقوؽ اإلنساف 25:41 -24:41

 دور وسائؿ اإلع ـ مي نشر ثقامة حقوؽ اإلنساف -
دور وسائؿ اإلع ـ مي التوعية بالجانب المؤسسي المعنا بحماية حقوؽ  -

 اإلنساف.
قوؽ اإلنساف دور وسائؿ اإلع ـ ما ترطية/الكشؼ عف انتياكات ح -

 ومسئولية وسائؿ اإلع ـ بالنسبة الحتراـ حقوؽ اإلنساف عند أداء وظائفيـ
تبادؿ الخبرات بيف ممثمي وسائؿ اإلعالـ العربيػة حػوؿ التحػديات التػي تػواجييـ لػدى 

 تناوؿ موضوعات حقوؽ اإلنساف وسبؿ التعامؿ معيا
  وؽ اإلنساف العربيةحرية الرأي والتعبير في إطار عمؿ لجنة حق  26:11 -25:41
 ختاـ وتقييـ عاـ وتوزيع الشيادات 26.41:  26.11

*** 
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الورقة العممية المقدمة لممفوضية بشأف زواج األطفاؿ والزواج المبكر والقسري فى  :(10ممحؽ رقـ )
 الظروؼ اإلنسانية

 

   32 اإلسياـ المقدـ مف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية

 ؽ اإلنساف باألمـ المتحدةإلى مكتب المفوض السامي لحقو

فى إطار إعداد المفوضية لتقرير بشأف زواج األطفاؿ والزواج المبكر والقسري فى الظروؼ اإلنسانية 
 16/35وفقًا لقرار مجمس حقوؽ اإلنساف 

ترحب لجنة حقوؽ اإلنساف العربية بقياـ مكتب المفوض السامي لحقوؽ اإلنساف بإعداد تقرير بشأف 
زواج المبكر والقسري مي الظروؼ اإلنسانية مف خ ؿ تمقي مساىمات جميع أاحاب زواج األطفاؿ وال

ما ىذا الادد المامحة ذي الامة وذلؾ بناًء عما التكميؼ الاادر عف مجمس حقوؽ اإلنساف 
       .27/46المتضمف ما قراره رقـ 

 ؽ بالزواج القسري:أواًل: اإلطار المعياري الوارد بالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ميما يتعم

 الفقرة األولا مف المادة الثالثة والث ثوف مف الميثاؽ:
"األسرة ىي الوحدة الطبيعية واألساسية لممجتمع، والزواج بيف الرجؿ والمرأة أساس 

سرة ومؽ أتكوينيا ولمرجؿ والمرأة ابتداء مف بموغ سف الزواج حؽ التزوج وتأسيس 
واج اال برضا الطرميف رضاء كام  ال إكراه ميو شروط وأركاف الزواج، وال ينعقد الز 

وينظـ التشريع النامذ حقوؽ وواجبات الرجؿ والمرأة عند انعقاد الزواج وخ ؿ قيامو 
 ولدى انح لو".

 

 

                                                           
 

18
ٌٍٕظش فٟ  8112ِبسط/ اراس  16أشئذ ٌغٕخ حمٛق االٔغبْ اٌؼشث١خ ثّٛعت ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌحمٛق االٔغبْ ثؼذ دخٌٛٗ ح١ض إٌفبر ثزبس٠خ   

ظٛص ػ١ٍٙب فٟ ا١ٌّضبق. ٚرزأٌف اٌٍغٕخ ِٓ عجؼخ أػضبء رمبس٠ش اٌذٚي األطشاف ثشأْ اٌزذاث١ش اٌزٟ ارخزرٙب إلػّبي اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد إٌّ

رغشد ثظفزُٙ اٌشخظ١خ رٕزخجُٙ اٌذٚي األطشاف فٟ ا١ٌّضبق ثباللزشاع اٌغشٞ ػٍٝ اْ ٠ىٛٔٛا ِٓ رٚٞ اٌخجشح ٚاٌىفبءح اٌؼب١ٌخ ٠ٚؼًّ ٘إالء ثىً 

فٟ  8114ِب٠ٛ /ا٠بس  81اٌظبدس ثزبس٠خ  811ٖ سلُ ٚٔضا٘خ. ػٍّب ثأْ ِغٍظ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌمّخ لذ ٚافك ثّٛعت لشاس

 .ػٍٝ اطذاس ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌحمٛق االٔغبْ 16دٚسرٗ اٌؼبد٠خ سلُ 
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 ثانيًا: الفقو الاادر عف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية ميما يتعمؽ بالزواج القسري والمبكر:
اىتماما كبيرًا خ ؿ عمميا المتعمؽ بفحص التقارير المقدمة  أولت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية 

( مف الميثاؽ  العربي لحقوؽ 59ليا مف الدوؿ األطراؼ حوؿ تنفيذ إلتزاماتيـ بموجب المادة )
اإلنساف، بموضوع حظر الزواج القسرى. وأادرت المجنة م حظات وتوايات عدة ما ىذا 

 طراؼ مي الميثاؽ، نذكر منيا التالي:الشأف خ ؿ استعراضيا لتقارير الدوؿ األ

ت حظ المجنة أف قانوف العقوبات ينفي المسؤولية الجنائية عف الجاني المرتكب لجرائـ العنؼ  -
ضد المرأة مف شاكمة االغتااب مي حاؿ الزواج مف المجني عمييا، كما يتـ وقؼ تنفيذ الحكـ 

، بما يتعارض مع مبدأ الزواج القائـ وانتفاء آثاره الجنائية إذا ما تـ تحرير عقد زواج احيح
 مف الميثاؽ. 44عما الرضا الكامؿ الذي ال إكراه ميو ومقا لمفقرة األولا مف المادة 

تواا المجنة بتعديؿ قانوف العقوبات وضماف عدـ إم ت مرتكبي جرائـ االغتااب مف  -
واج القائـ عما الرضاء المسؤولية الجنائية مي حاؿ الزواج مف المجني عمييا، بما يكفؿ مبدأ الز 

 الكامؿ الذي ال إكراه ميو مف جانب طرمي العقد ومقا لما ىو مناوص عميو مي الميثاؽ.
 3121الحظت المجنة نوعا مف الرموض مي تشريعات الدولة الطرؼ )قانوف الطفؿ لسنة  -

( ميما يتعمؽ بوضع حد أدنا لسف الزواج، مما يحتمؿ 2::2وقانوف األحواؿ الشخاية لسنة 
 أف يترتب عنو إكراه القاار عما الزواج.

تواي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة وضع حد أدنا لسف الزواج بما يضمف احتراـ أحكاـ  -
 3121قانوف الطفؿ لسنة 

الحظت المجنة غياب إطار قانوني )نظامي( مي الدولة الطرؼ ينظـ مسائؿ األحواؿ  -
 الشخاية، وعدـ تحديد حد أدني لسف الزواج.

لمجنة الدولة الطرؼ بالنظر مي وضع قانوف خاص لألحواؿ الشخاية، يساىـ مي تواي ا -
تعزيز حقوؽ النساء، وبما يضمف رضائيف الكامؿ دوف اكراه عند إنعقاد الزواج وخ ؿ قيامو 

 ولدي انح لو، ويضع حد أدني لسف الزواج لإلناث والذكور.
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ال يشترط توقيع المرأة  2:95ة ( لسن62الحظت المجنة أف قانوف األحواؿ الشخاية رقـ ) -
عما عقد الزواج، وىو ما قد يشكؿ إخ اًل بالرضا ال ـز توامره مي الطرميف ومًقا ألحكاـ المادة 

 ( مف الميثاؽ.2( مقرة )44)
تواي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قانوف األحواؿ الشخاية، ليضمف الرضاء الكامؿ دوف  -

ولدى قيامو ولدى انح لو، وبأف يضع حدًا أدنا لسف الزواج وىو إكراه لممرأة عند انعقاد الزواج 
 سنة( تماشيًا مع أحكاـ قانوف الطفؿ وبما يراعي المامحة الفضمي لمطفؿ. 29سف )

( 33الحظت المجنة أنو يمكف استثناء الحد األدنا لتزويج الفتاة الوارد مي قانوف األسرة رقـ ) -
الخااة بالرضاء الحر والكامؿ الذي ال إكراه ، وىو ما يضعؼ مف الضمانات 3117لسنة 
 ميو.

تواي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر مي تعديؿ الحد األدنا لسف الزواج، وتعزيز الضمانات  -
  التي تكفؿ انعقاد الزواج برضاء الطرميف بشكؿ كامؿ ودوف إكراه.

*** 
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حوؿ التنفيذ الفعاؿ لمحؽ فى المشاركة فى ية الورقة العممية المقدمة لممفوض :(11ممحؽ رقـ )
 الشئوف العامة

 اإلسياـ المقدـ مف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية 
 إلى مكتب المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف 

فى إطار عممية إعداد مسودة خطوط إسترشادية حوؿ التنفيذ الفعاؿ لمحؽ فى المشاركة فى الشئوف 
 العامة

ساف العربية بالمبادرة اليامة المتعمقة بقياـ مكتب المفوضية ترحب لجنة حقوؽ اإلن 
السامية لحقوؽ اإلنساف بإعداد مسودة خطوط إسترشادية حوؿ التنفيذ الفعاؿ لمحؽ ما المشاركة ما 
الشئوف العامة والتا مف شأنيا المساىمة ما معاونة الدوؿ ما التنفيذ الفعاؿ إللتزاماتيـ المرتبطة 

. وتود المجنة أف تؤكد عما أف الحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة يمعب دورًا بإحتراـ ىذا الحؽ
حاسمًا مي تعزيز الحكـ الديمقراطي وسيادة القانوف والتنمية االقتاادية وكذا مي النيوض بجميع حقوؽ 

كة اإلنساف مضً  عف أنو يمثؿ أحد العناار الرئيسية لمقضاء عما التمييز. كما ترتبط حقوؽ المشار 
ارتباطًا وثيقًا بحقوؽ اإلنساف األخرى مثؿ الحؽ مي التجمع السممي وتكويف الجمعيات، وحرية التعبير 

 والرأي، والحؽ مي التعميـ والحؽ مي الحاوؿ عما المعمومات.

اإلطار المعيارى الوارد بالميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف ميما يتعمؽ بالحؽ ما المشاركة ما الشئوف أواًل: 
 مة:العا

 منو عما حؽ كؿ مواطف ما: 35مادة ينص الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف ما ال 
 حرية الممارسة السياسية. -2
 المشاركة مي إدارة الشؤوف العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثميف ي ختاروف بحرية.   -3
اطنيف ترشيح نفسو أو اختيار مف يمثمو بطريقة حرة ونزيية وعما قدـ المساواة بيف جميع المو  -4

 بحيث تضمف التعبير الحر عف إرادة المواطف. 
أف تتاح لو عما قدـ المساواة مع الجميع مراة تقمد الوظائؼ العامة مي بمده عما أساس تكامؤ  -5

 الفرص.
 حرية تكويف الجمعيات مع اآلخريف واالنضماـ إلييا. -6
 حرية االجتماع وحرية التجمع باورة سممية.  -7
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لحقوؽ بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا لمقانوف، والتي ال يجوز تقييد ممارسة ىذه ا -8
تقتضييا الضرورة مي مجتمع يحتـر الحريات وحقوؽ اإلنساف، لايانة األمف الوطني أو النظاـ 
 العاـ أو الس مة العامة أو الاحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوؽ الرير وحرياتيـ.

شرطًا أساسيًا ما التمتع بالحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة يعد إحتراـ مبدأ عدـ التمييز 
 مف الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف عما: 4وتنص المادة 

تتعيد كؿ دولة طرؼ مي ىذا الميثاؽ بأف تكفؿ لكؿ شخص خاضع لواليتيا حؽ التمتع  -2
الموف أو  بالحقوؽ والحريات المناوص عمييا مي ىذا الميثاؽ، دوف تمػييز بسبب العػرؽ أو

الجنس، أو المرة أو المعتقد الديػني، أو الرأي، أو الفكر، أو األاؿ الوطني، أو االجتمػػاعي، 
 أو الثروة، أو المي د، أو اإلعاقة البدنية أو العقمية.

تتخذ الدوؿ األطراؼ مي ىذا الميثاؽ التدابير ال زمة لتأميف المساواة الفعمية مي التمتع بكامة  -3
يات المناوص عمييا مي ىذا الميثاؽ، بما يكفؿ الحماية مف جمػيع أشكاؿ الحقوؽ والحر 

 التمييز بأي سبب مف األسباب المبينة مي الفقرة السابقة.

يتضمف الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف بعض المواد األخرى التا تنص عما حقوؽ مكممة وال  
نفاذ حرية الممارسة السياسية والمشار   كة ما إدارة الشئوف العامة:غنا عنيا إلحتراـ وا 

 : 43المادة 
يضمف ىذا الميثاؽ الحؽ مي اإلع ـ وحرية الرأي و التعبير، وكذلؾ الحؽ مي استقاء األنباء و  -2

 األمكار و تمقييا ونقميا إلا اآلخريف بأي وسيمة، ودونما اعتبار لمحدود الجررامية.
ة لممجتمع، وال تخضع إال لمقيود تمارس ىذه الحقوؽ و الحريات مي إطار المقومات األساسي -3

التي يفرضيا احتراـ حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ أو حماية األمف الوطني أو النظاـ العاـ أو 
 الاحة العامة أو اآلداب العامة.

 :46المادة 
لكؿ شخص الحؽ مي حرية تكويف الجمعيات أو النقابات المينية واالنضماـ إلييا، وحرية  -2

 مف أجؿ حماية ماالحو.ممارسة العمؿ النقابي 
ال يجوز مرض أي مف القيود عما ممارسة ىذه الحقوؽ والحريات إال تمؾ التي ينص عمييا  -3

التشريع النامذ وتشكؿ تدابير ضرورية لايانة األمف القومي أو الس مة العامة أو النظاـ العاـ، 
 اتيـ.أو حماية الاحة العامة أو اآلداب العامة، أو حماية حقوؽ اآلخريف وحري
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 تكفؿ كؿ دولة طرؼ الحؽ مي اإلضراب مي الحدود التي ينص عمييا التشريع النامذ. -4

أكد الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف كذلؾ عما إحتراـ حقوؽ المرأة واألشخاص ذوى اإلعاقة 
وىا مئات غير ممثمة بشكؿ كاؼ ما الحياة العامة وتيدؼ مواد الميثاؽ ما ىذا الشأف إلا تعزيز 

 تمؾ الفئات ما الشئوف العامة.مشاركة 

 عما أف : 4مف المادة  4تحديدًا تنص الفقرة 
الرجؿ والمرأة متساوياف ما الكرامة اإلنسانية، والحقوؽ والواجبات،ما ظؿ التمييز اإليجابي 
الذي أقرتو الشريعة اإلس مية والشرائع السماوية األخرى والتشريعات والمواثيؽ النامذة لاالح 

تعيد تبعًا لذلؾ كؿ دولة طرؼ باتخاذ كامة التدابير ال زمة لتأميف تكامؤ الفرص المرأة. وت
 والمساواة الفعمية بيف النساء والرجاؿ ما التمتع بجميع الحقوؽ الواردة ما ىذا الميثاؽ.

 عما أف: 51مف المادة  2كما تنص الفقرة 

لنفسية أو الجسدية والتي تكفؿ ليـ تمتـز الدوؿ األطراؼ بتومير الحياة الكريمة، لذوي اإلعاقات ا
 كرامتيـ مع تعزيز اعتمادىـ عما أنفسيـ وتيسير مشاركتيـ الفعمية مي المجتمع.

كما تنص ذات المادة ما باقي مقراتيا عما تومير الخدمات اإلجتماعية والاحية والتعميمية  
 لألشخاص ذوى اإلعاقة.

لحقوؽ اإلنساف عما اإلنترنت بشأف : تخمو افحة مكتب المفوضية السامية م حظة ىامة
"المشاركة مي الشأف السياسي والعاـ عما قدـ المساواة بيف الجميع" 

http://www.ohchr.org/ar/Issues/Pages/EqualParticipation.aspx  ما الجزء الخاص
تكفؿ  باإلطار القانونا الدولا مف اإلشارة إلا ما يتضمنو الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف مف مواد

إحتراـ الحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة وذلؾ عما الرغـ مف اإلشارة ما ذات الافحة إلا 
 ناوص المواثيؽ اإلقميمية األخرى لحقوؽ اإلنساف ما ىذا الشأف.
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ثانيًا: خبرة لجنة حقوؽ اإلنساف العربية ما متابعة وتقييـ تنفيذ الدوؿ األطراؼ ما الميثاؽ العربا 
نفاذ حرية الممارسة السياسية والحؽ ما المشاركة ما إدارة الشئوف لحقوؽ اإلنس اف إللتزاماتيـ بإحتراـ وا 

 العامة.
 

أولت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية اىتماما كبيرًا خ ؿ عمميا المتعمؽ بفحص التقارير المقدمة        
التزاميـ بإحتراـ حرية مف الدوؿ األطراؼ حوؿ تنفيذ إلتزاماتيـ بموجب الميثاؽ بأف تراجع مدى 

الممارسة السياسية والحؽ ما المشاركة ما إدارة الحياة العامة وذلؾ ومقًا لممواد ذات الامة بالميثاؽ 
عماؿ ىذا  العربا لحقوؽ اإلنساف. وأادرت المجنة م حظات وتوايات عدة بشأف تعزيز وحماية وا 

 الحؽ.
 

ف الحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة إدراكًا أكيدًا يعكس مقو لجنة حقوؽ اإلنساف العربية بشأ        
بأف التمتع الكامؿ بيذا الحؽ يتطمب توامر أطًرا قانونية كامية ي مكف لممواطنيف مف خ ليا أف يتمتعوا 
بالحؽ كما يتطمب إحتراـ عدد مف الحقوؽ األخرى مثؿ حرية الرأى والتعبير )بما ما ذلؾ الواوؿ إلا 

تكويف الجمعيات وحرية التجمع السمما والحؽ ما التقاضا ووجود وسائؿ إنتااؼ المعمومات( وحرية 
قضائية مضً  عف إحتراـ حقوؽ المرأة واألشخاص ذوى اإلعاقة. ويأتي موقؼ المجنة ما ىذا الشأف ما 
إطار المبدأ األشمؿ الذى يستند إليو الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف بشأف ترابط وتكامؿ واإلعتماد 

 مف الميثاؽ(. 2متبادؿ بيف مختمؼ حقوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة )المادة ال
 

 حظات المجنة لدى تحميميا لمدى إلتزاـ الدوؿ األطراؼ بالميثاؽ بإحتراـ حرية تضمنت م        
 الممارسة السياسية والمشاركة ما إدارة الشئوف العامة أنو توجد لدى بعض الدوؿ األطراؼ: 

يػػػػة أوغيػػػػاب قػػػػانوف يضػػػػع أطػػػػر لحريػػػػة الممارسػػػػة السياسػػػػية وبمػػػػا يضػػػػمف الومػػػػاء بػػػػالحقوؽ عػػػػدـ كفا -
 ( مف الميثاؽ.35المناوص عمييا مي المادة )

تقييد بعض التشريعات الوطنية لحرية تأسيس وعمؿ الجمعيات مف خ ؿ استخداـ عبارات غير  -
ت وتحايف قرارات الجية محددة تمنح لمسمطة التنفيذية سمطة تقديرية مي رمض تأسيس الجمعيا

 اإلدارية برمض الترخيص وغيرىا مف القرارات مف الطعف عمييا أماـ القضاء. 



95 

 

أف بعػػػض الناػػػوص التشػػػريعية المتعمقػػػة بػػػالجرائـ المعموماتيػػػة تحتػػػوي عمػػػا تجػػػريـ ألمعػػػاؿ ياػػػعب  -
 تحديػػد أركػػاف الجريمػػة مييػػا وتتسػػع لتشػػمؿ طائفػػة واسػػعة مػػف األمعػػاؿ، وتضػػع عقوبػػات مشػػددة عمػػا

 جرائـ يمكف أف تدخؿ مي إطار التعبير السممي عف اآلراء.
عدـ توامر لألمراد مي بعض الدوؿ األطراؼ ما الميثاؽ إطار قانوني ينظـ الحؽ مي الحاوؿ عما  -

 المعمومات والوثائؽ الرسمية وتداوليا.
ضػائي عمػا أف التنظيـ القانوني مي بعض الدوؿ األطراؼ ال يتيح لممرشحيف أو الناخبيف الطعف الق -

قػػرارات اسػػتبعادىـ مػػف كشػػوؼ المرشػػحيف أو مػػف دوائػػرىـ االنتخابيػػة، وىػػو مػػا يمثػػؿ قيػػًدا عمػػا حريػػة 
 المشاركة مي إدارة الشؤوف العامة.

أف تقسػػيـ الػػدوائر االنتخابيػػة مػػي النظػػاـ االنتخػػابي لػػدى عػػدد مػػف الػػدوؿ األطػػراؼ ال يضػػمف عدالػػة  -
 ف مع التمثيؿ النسبي.التاويت أو تساوى القوة التاويتية لمناخبي

 عدـ وجود لدى بعض الدوؿ األطراؼ آلية مستقمة لإلشراؼ عما االنتخابات بجميع مراحميا. -
أف نسبة الناخبيف المشاركيف مي اإلنتخابات قميمة بالمقارنة مع عدد الناخبيف المؤىميف لمتاويت مي  -

 عدة دوؿ مف الدوؿ األطراؼ .
 

 ؿ أطراؼ بالميثاؽ بأف:قدمت المجنة توايات متعددة لعدة دو 
تستحدث أ طًرا قانونيػة أو أف تطػور القػائـ منيػا لضػماف التمتػع بحريػة الممارسػة السياسػية والمشػاركة  -

 ما إدارة الشئوف العامة. 
أف تضػػع تعريفػػات محػػددة ومنضػػبطة لألمعػػاؿ المجرمػػة مػػا التشػػريعات الوطنيػػة المنظمػػة لممارسػػػة  -

 حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع.
لنظػػر مػػي تعػػديؿ الناػػوص التشػػريعية المنظمػػة لعمػػؿ الجمعيػػات والمؤسسػػات الخااػػة بشػػكؿ يتػػيح ا -

حريػػة تأسيسػػيا وعمميػػا وعمػػا األخػػص تشػػجيع مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني المعنيػػة بتعزيػػز وحمايػػة 
حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وتمكػػػيف أعضػػػاء الجمعيػػػات وطػػػالبي التأسػػػيس مػػػف الطعػػػف القضػػػائي عمػػػا قػػػرارات 

 لمتعمقة بترخيص وتسيير عمؿ الجمعيات والمؤسسات.الجية اإلدارية ا
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تاػػدر قػػانوف يتػػيح حريػػة الواػػوؿ إلػػا المعمومػػات مػػف ماػػادرىا الرسػػمية وتػػداوليا، لتعزيػػز تمتػػع  -
 األمراد بالحؽ مي حرية الرأي والتعبير.

تعمػؿ عمػا زيػػادة نسػبة المشػاركة مػػي االنتخابػات العامػة بإتاحػػة التاػويت لكػؿ المػػواطنيف ممػف ليػػـ  -
 التاويت عبر التسجيؿ التمقائي مي سج ت الناخبيف. حؽ

 تكوف قرارات استبعاد المرشحيف قابمة لمطعف القضائي.   -

ثالثًا: العناار التا تقترح لجنة حقوؽ اإلنساف العربية النظر ما تضمينيا ما الخطوط اإلسترشادية 
 :بشأف التنفيذ الفعاؿ لمحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة

رى أف يكوف الحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة قابً  لإلنفاذ بالقانوف وأف يكوف مف الضرو  -
الحرماف منو قابً  لمطعف عميو أماـ السمطة القضائية، وينبرا إتاحة سبؿ إنتااؼ م ئمة إذا ثبت 

 إنتياكو.
 إف حرية الرأى والتعبير تعد جزءًا أايً  مف حرية الممارسة السياسية. -
حرية الحاوؿ عما المعمومات والبيانات واإلحااءات والوثائؽ وتداوليا جزء مف  اف الحؽ ما  -

الحؽ ما المشاركة ما الحياة العامة. يتعيف وجود إطار قانونا ينظـ ىذا الحؽ يضع تعريفات 
محددة ومنضبطة لألمعاؿ المجرمة ما قانوف الجرائـ المعموماتية وعدـ تجريـ أمعاؿ تتسـ بالعمومية 

دة أو واضحة األركاف بحيث ياعب تحديد أركاف الجريمة مييا وتتسع لتشمؿ طائفة وغير محد
 واسعة مف األمعاؿ.

 إف حرية اإلجتماع والتجمع باورة سممية تعد جزءًا أايً  مف حرية الممارسة السياسية. -
يجب أف تتيح التشريعات الوطنية ألعضاء الجمعيات والمؤسسات األىمية الطعف القضائا عما  -

 ارات الجية اإلدارية المتعمقة بترخيص وتسيير عمؿ تمؾ الجمعيات والمؤسسات.قر 
إف تقييد الحقوؽ اإلنتخابية يؤثر سمبيًا بشكؿ مباشر ما التمتع بالحؽ ما المشاركة ما الشئوف   -

 العامة. يجب عدـ إخضاع الحؽ ما التاويت لقيود إال ذات طبيعية موضوعية ومعقولة. 
نتخابية بما ما ذلؾ قوائـ المرشحيف وحجـ الدوائر اإلنتخابية تأثيرًا كبيرًا ما تؤثر سمات النظـ اإل -

الحؽ ما المشاركة ما الحياة العامة حيث قد تعزز التمثيؿ العادؿ ألاوات الناخبيف أو تقوضو. 
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مف الياـ أف تتيح النظـ اإلنتخابية مراًا متساوية لجميع المواطنيف وأف تيسر مشاركتيـ وأف تأخذ 
اإلعتبار الفئات الميمشة والمستضعفة التا ال تحظا بتمثيؿ كاؼ ما المجالس النيابية  ما

والمحمية. يجب أف يحظر القانوف أى تدخؿ متعسؼ أو تمييزى ما تسجيؿ الناخبيف والمرشحيف ما 
 اإلنتخابات.

التسجيؿ التمقائا لكؿ المواطنيف ممف ليـ حؽ التاويت ما سج ت الناخبيف يشجع عما  -
 مشاركة ما اإلنتخابات.ال

يجب أف تتيح التشريعات القانونية المنظمة لإلنتخابات لممرشحيف والناخبيف الطعف القضائا عما  -
 قرارات إستبعادىـ مف كشوؼ المرشحيف أو مف دوائرىـ اإلنتخابية

اتخاذ إجراءات خااة مؤقتة، بما ما ذلؾ مف خ ؿ ناوص تشريعية تبيح التمييز اإليجابا، مف  -
و زيادة مشاركة الفئات الرير ممثمة بشكؿ كاؼ ما جميع أوجو الحياة السياسية والعامة. معما شأن

  سبيؿ المثاؿ مإف إعتماد نظاـ الحاص لمفئات المحدودة التمثيؿ ما المجالس النيابية والمحمية
 يسيـ ما الترمب عما العقبات التا تحوؿ دوف تمتعيـ الكامؿ بالحؽ ما المشاركة ما الشئوف

 العامة.
مف الياـ أال تطرا نسبة المعينيف ما المجالس النيابية والمحمية عما نسبة المنتخبيف بما يحد مف  -

 التمتع بالحؽ ما المشاركة ما إدارة الشئوف العامة. 
إتخاذ تدابير لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لممواطنيف ما إنتخابات المجالس النيابية والمحمية  -

عة، بما ما ذلؾ توظيؼ تكنولوجيا المعمومات واإلتااالت ما الترويج لممارسة عبر وسائؿ متنو 
 الحؽ ما المشاركة ما الشئوف العامة. 

 أىمية وجود آلية مستقمة لإلشراؼ عما االنتخابات النيابية والمحمية بجميع مراحميا. -
نفاذ الحؽ ما المشاركة ما إدارة الشئوف العامة يعد أساسيًا م - حتراـ الحقوؽ إف إحتراـ وا  ا تحقيؽ وا 

اإلقتاادية واإلجتماعية والثقامية وكذلؾ الحؽ ما التنمية. يومر ىذا الحؽ أداة لجميع الفئات 
)خااة المستضعفة أو الميمشة بما ما ذلؾ المرأة وذوى اإلعاقة( لممطالبة بإحتراـ والتنفيذ الفعاؿ 
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اركة الفعالة ما عممية إتخاذ القرارات لحقوقيـ اإلقتاادية واإلجتماعية والثقامية مف خ ؿ المش
 ووضع اإلستراتيجيات والتعبير عف إحتياجاتيـ ومطالبيـ ما ىذا الخاوص.

*** 
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لدولة االمارات العربية  وبرنامج الزيارة بالميثاؽ رنامج عمؿ الورشة التعريفيةب( 12ممحؽ رقـ )
 المتحدة

 ورقة مفاىيمية
  ؿبشأف عقد ورشة عم

لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة حقوؽ اإلنساف العربية)لجنة الميثاؽ( إلى  دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة 

 19/11/2018األثنيف  –أبوظبي 
 

ادر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، الذى يعد الوثيقة الوحيدة الشاممة ما إطار جامعة الدوؿ 
ية والسياسية واالقتاادية واالجتماعية والثقامية ، عف مجمس العربية التا  تتناوؿ  مختمؼ الحقوؽ المدن

( التي انعقدت مي 27( مي الدورة العادية رقـ )381الجامعة عما مستوى القمة بالقرار رقـ )ؽ.ؼ. 
بعد إستيفاء عدد  27/4/3119. وقد دخؿ الميثاؽ حيز النفاذ مي 34/6/3115تونس بتاريخ 

 التاديقات االزمة.
 

( مف الميثاؽ، وتتمثؿ والية 56حقوؽ اإلنساف العربية بموجب أحكاـ المادة )أ نشئت لجنة 
المجنة مي محص التقارير األولية والدورية المقدمة مف الدوؿ األطراؼ مي الميثاؽ عف التدابير التي 
ء اتخذتيا إلعماؿ الحقوؽ والحريات المتضمنة مي الميثاؽ، ومناقشة تمؾ التقارير خ ؿ حوار تفاعمي بنا

مع ممثما الدوؿ األطراؼ ، ويعقب ذلؾ الحوار قياـ المجنة بإادار  م حظاتيا وتواياتيا الختامية 
، 44( دولة عربية25عما تمؾ التقارير. وتجدر اإلشارة إلا أنو يبمغ عدد الدوؿ األطراؼ مي الميثاؽ  )

وتواياتيا الختامية عما  ( تقريرًا أوليًا ودوريًا، وأادرت م حظاتيا26) -حتا تاريخو-وتمقت المجنة
 . 45( تقرير منيـ25)
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 ( ٌإلطالع ػٍٝ لبئّخ اٌذٚي  األطشاف فٟ ا١ٌّضبق اٌؼشثٟ ٌحمٛق اإلٔغبْ  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx  
14

 ( ٌإلطالع ػٍٝ رمبس٠ش اٌذٚي األطشاف ٚاٌّالحظبد ٚاٌزٛط١بد اٌخزب١ِخ ٌٍغٕخ حمٛق اإلٔغبْ اٌؼشث١خ  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/MemberCountries.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx
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عما مدار الست سنوات الماضية، قامت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية بجيود ميمة مي حث 
، إذ تبنت نيج القياـ بزيارات عما القياـ بيذه الخطوةالدوؿ العربية التي لـ تاادؽ بعد عما الميثاؽ 

المعنييف بممفات حقوؽ االنساف باإلضامة إلا ممثما  إلا  تمؾ الدوؿ ولقاء المسؤوليف الحكومييف
المؤسسات الوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوؽ االنساف، وتمخض عف ىذه الزيارات ظيور مؤشرات 

 الميثاؽ.  إيجابية بشأف قرب ماادقة كؿ مف موريتانيا والمررب وتونس ومار عما
 

لسبع األولا التي اادقت عما الميثاؽ تعد دولة االمارات العربية المتحدة ضمف الدوؿ ا
العربا لحقوؽ اإلنساف، وقد قدمت تقريرىا الوطني األولي إلا  لجنة حقوؽ اإلنساف العربية وتمت  

، واعتمدت المجنة 3124مناقشتو خ ؿ حوار تفاعمي بناء مع الومد الرسمي لمدولة وذلؾ خ ؿ عاـ 
ألولي لدولة االمارات العربية المتحدة  مي دورتيا م حظاتيا وتواياتيا الختامية بشأف التقرير ا

مف الميثاؽ، يتعيف  59. وتجدر اإلشارة إلا أنو ومقا لممادة 3124التي انعقدت مي ديسمبر  46الخامسة
مقد حاف تاريخ تقديـ  عما الدوؿ األطراؼ ميو تقديـ تقرير دوري إلا المجنة كؿ ث ثة أعواـ، ومف ثـ

 .3127ولة االمارات العربية المتحدة إلا المجنة  ما عاـ التقرير الدوري األوؿ لد
 

وتجدر اإلشارة  إلا أف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية قد قامت بزيارة دولة االمارات العربية 
قبيؿ مناقشة تقريرىا األولا وذلؾ لمتعرؼ عف قرب عما حالة حقوؽ  3124المتحدة ما نوممبر 

ت المجنة ىذا النيج مع الدوؿ األطراؼ ما الميثاؽ ما إطار االنساف مي الدولة الطرؼ، وقد إتبع
إستعداد تمؾ الدوؿ لتقديـ تقاريرىا األولية إلا المجنة. وقد أسيمت تمؾ الزيارة مي تمكيف المجنة آنذاؾ 

 مف التواؿ إلا ميـ أعمؽ وأشمؿ لمدى إعماؿ الحقوؽ والحريات المناوص عمييا مي الميثاؽ. 
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 ( ٌإلطالع ػٍٝ اٌّالحظبد ٚاٌزٛط١بد اٌخزب١ِخ ثشأْ اٌزمش٠ش األٚي ٌذٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزحذح، ػٍٝ اٌشاثظ اٌزبٌٟ  

s/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Document

%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%

B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84

A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8

%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%8

4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%

D8%AF%D8%A9.pdf  

http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
http://www.lasportal.org/ar/humanrights/Committee/Documents/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.pdf
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 33إلا   28ـ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية بزيارة خ ؿ الفترة مف ومي ذات اإلطار، تقو 
لدولة االمارات العربية المتحدة، بيدؼ بمورة تقييـ موضوعا متكامؿ حوؿ التقدـ المحرز  3129نوممبر 

والاعوبات التي تعترض التنفيذ األمثؿ ألحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف مي الدولة الطرؼ، 
بعة تنفيذ التوايات الختامية بشأف تقريرىا األولي عما مستوى السياسات التنفيذية وبشكؿ خاص متا

وكذلؾ المستوى التشريعي . كما تستيدؼ الزيارة الترويج لمميثاؽ بيف مختمؼ أاحاب المامحة 
واألطراؼ الوطنية المعنية بحقوؽ االنساف ما الدولة الطرؼ. وستتضمف زيارة الدولة الطرؼ مجموعة 

زيارات الميدانية لعدد مف المؤسسات والييئات ذات الامة بتنفيذ أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ مف ال
اإلنساف. كما ستتضمف عقد ورشة عمؿ لمجيات والييئات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات 

 غير الحكومية تيدؼ إلا ما يما:
عترض  إعماؿ الحقوؽ والحريات إجراء تقييـ موضوعي حوؿ التقدـ المحرز والاعوبات التي ت .2

المتضمنة ما الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف وتنفيذ التوايات الختامية لمجنة بشأف التقرير األولي 
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

ترسيخ الحوار البناء بيف الدولة الطرؼ ومؤسساتيا الحكومية وغير الحكومية مف جانب، والمجنة  .3
 ؿ عما تحقيؽ أىداؼ وغايات الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.مف جانب آخر، لمعم

 تقديـ الدعـ الفني والمشورة لمدولة الطرؼ حوؿ سبؿ التنفيذ األمثؿ لتوايات المجنة. .4
 التعريؼ والترويج بالميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف ولجنة حقوؽ اإلنساف العربية مي الدولة الطرؼ. .5
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 نساف العربيةبرنامج ورشة عمؿ لجنة حقوؽ اإل 
 مع ممثمي الجيات والييئات الحكومية

 والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 19/11/2018 –اإلثنيف 

 المحاور التوقيت
 اإلفتتاح 56.::  41.:

 كممة رئيس لجنة حقوؽ اإلنساف العربية -
 ةكممة ممثؿ دولة اإلمارات العربية المتحد -

 نظرة عامة عمى النظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف 21.56:  56.:
 التطور التاريخي لمنظاـ العربي لحقوؽ اإلنساف 
 قائمة الحقوؽ والحريات المتضمنة ما الميثاؽ العربا لحقوؽ اإلنساف 
 )لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )التشكيؿ والوالية 

 استراحة 22.26:  21.56
 ؿ لجنة حقوؽ اإلنساف العربيةآليات عم 23.26:  22.26

 المعايير الشكمية والموضوعية لمتقارير الوطنية 
 أساليب عمؿ المجنة مي محص التقارير 
 )مناقشة التقارير )الحوار البناء مع ومد الدولة الطرؼ 
 الم حظات والتوايات الختامية ومتابعة تنفيذىا 

 استراحة 23.41:  23.26
 وصيات الختامية لمجنة حقوؽ اإلنساف العربيةالمالحظات والت 25.11:  23.41

 عمى التقرير الوطني األولي المقدـ مف دولة اإلمارات العربية المتحدة
  حوار مفتوح حوؿ التدابير المتخذة مي دولة اإلمارات العربية المتحدة

 لتنفيذ توايات لجنة حقوؽ اإلنساف العربية

*** 
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السيدة رضا مراد )عضو المجنة( في أعماؿ  ورقة العمؿ المقدمة مف :(13ممحؽ رقـ )
 واألعماؿ التجارية. حقوؽ اإلنسافالحوار االقميمي حوؿ تبادؿ أفضؿ الممارسات بشأف 

Statement of Mrs. Reda Mourad 

 

Member of the Arab Human Rights Committee 

 

In the 

AICHR Interregional Dialogue: 

Sharing Good Practices on Business and Human Rights 

 

Session 2: Introduction of Regional Human Rights Mechanisms & 

Relevance with Business and Human Rights 

 

Bangkok, Monday 4 June 2018 

 

His Excellency the Chair of the ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights, 

 

Distinguished Participants, 

 

It gives me great pleasure to participate, on behalf of the Arab Human 

Rights Committee, in the “Interregional Dialogue on Sharing Good Practices 

on Business and Human Rights” hosted by the ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights. I would like to seize this opportunity to 

express the sincere appreciation of the Arab Human Rights Committee for the 

efforts undertaken by the AICHR and the UNDP to organize this important 

event.  

 

The topics on the programme of work of our current event are indeed 

very important and address multiple angles of the issue of business and human 

rights. I hope that the different sessions witness fruitful and useful discussions 

that contribute to enhancing the work of the different stakeholders in the area 

of business and human rights 
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I would particularly like to commend the organizers for taking the 

initiative to invite representatives from the regional human rights mechanisms 

to participate in our current event which provides a platform for exchanging 

information, experiences and best practices in the area of business and human 

rights between different stakeholders. This international dialogue provides an 

opportunity to bring the UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights, as the authoritative global standard on business and human rights, to 

the attention of regional human rights mechanisms. The principles set out in 

this document are crucial in preventing and addressing the negative impacts on 

human rights by business since they specify the duties of States and the 

responsibilities of companies to ensure that businesses operate with respect for 

human rights. Accordingly, those principles provide very useful guidance to 

regional mechanisms when they address business- related human rights 

violations. 

 

Distinguished Participants, 

 

The Arab Human Rights Committee is, relatively, a new member in the 

network of regional human rights mechanisms. It was established by the Arab 

Charter on Human Rights, which entered into force in 2008, with the mandate 

to review the periodic reports of states parties to the Charter on the measures 

they undertake to respect the rights and freedoms incorporated therein. The 

Committee has actually started examining the reports of states parties in 2012. 

It has received, till now, 15 primary and periodic reports from states parties, 

and has issued its observations and recommendations on 13 reports. Members 

of the Arab Human Rights Committee as well as its technical secretariat pay 

special attention to benefiting from the experiences of other regional and 

international human rights mechanisms that have been practicing their 

mandates for a longer period of time. 

The Arab Charter on Human Rights, similar to international human 

rights treaties, does not impose direct legal obligations on private actors or 

business enterprises. However, it is the duty of Arab States that ratified the 

Charter to respect, protect and promote the human rights enshrined in the 

Charter through appropriate policies, legislation, regulations and adjudication. 

States parties to the Arab Charter are responsible for enacting and enforcing 

national legislations that have the effect of requiring companies to respect 
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human rights. The Charter covers a wide spectrum of rights and freedoms and 

provides protection against human rights abuse (including business-related). 

I will now shed the light on the provisions of the Arab Charter on Human 

Rights that provide protection against business-related human rights violations 

and thereby aim at ensuring that businesses operate with respect for human 

rights: 

- The prohibition of all forms of forced labour (Article 10). 

- The right to freely form and join associations with others (Article 24). 

- The principle of equal employment opportunity without discrimination 

of any kind (Article 34). 

- The right of every worker to enjoy just and favourable conditions of 

work which ensure appropriate remuneration to meet his essential needs 

and those of his family and regulate working hours, rest and holidays 

with pay, as well as the rules for the preservation of occupational health 

and safety and the protection of women, children and disabled persons 

in the place of work (Article 34). 

- The right of the child to be protected from economic exploitation and 

from being forced to perform any work that is likely to be hazardous or 

to interfere with the child's education or to be harmful to the child's 

health or physical, mental, spiritual, moral or social development. The 

obligation of states parties to define a minimum age for admission to 

employment, establish appropriate regulation of working hours and 

conditions, and establish appropriate penalties or other sanctions to 

ensure the effective endorsement of these provisions. (Article 34) 

- The prohibition of discrimination between men and women in their 

enjoyment of the right to effectively benefit from training, employment 

and job protection and the right to receive equal remuneration for equal 

work. (Article 34) 

- The obligation of states parties to ensure to expat workers the requisite 

protection in accordance with the laws in force. (Article 34)  

- The right of every individual to freely form trade unions or to join trade 

unions and to freely pursue trade union activity for the protection of his 

interests. (Article 35) 

- The obligation of states parties to guarantee the right to strike within the 

limits laid down by the laws in force. (Article 35) 
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- The obligation of states parties to ensure the right of every citizen to 

social security, including social insurance. (Article 36) 

- The obligation of states parties to combat environmental pollution. 

(Article 39) 

The Arab Charter on Human Rights affirms that any person whose 

rights or freedoms as recognized therein are violated shall have an effective 

remedy and obliges states parties to respect the guarantees of fair trials 

(Articles 11-23). 

The Arab Human Rights Committee was keen during its exercise of its 

mandate to issue observations and recommendations that addressed legal, 

policy or regulatory gaps with regard to business-related human rights 

challenges. I will now shed the light on such observations and 

recommendations: 

 

- A number of observations addressed the negative impacts of labour 

sponsorship "Kafala" system on the rights of expat workers, especially 

that this system deprives workers of their right to freely choose their 

employment and to terminate it legally when an employer does not 

respect their rights. Furthermore, the"Kafala" system gives employers 

the right to revoke a worker’s residency and requires his permission to 

be able to leave the country.  

- A number of recommendations called upon states parties to address the 

negative practices relating to the labour sponsorship “kafala” system, so 

as to be in line with the prohibition of forced labour, and to provide 

effective means of legal redress for workers whose rights have been 

violated. 

- A number of observations noted the inadequacy of legal safeguards for 

the protection of domestic workers against certain practices of 

employers and employment agencies. 

- A number of recommendations called upon states parties to increase 

their efforts to strengthen the necessary protection of expat workers and 

enable them to seek recourse to the judiciary with regard to the 

determination of their rights or obligations arising from their work. 
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- A number of observations addressed restrictions imposed by national 

legislations on the freedom to establish and operate civil associations 

that allow for dissolving these associations without the judicial process. 

- A number of recommendations called upon states parties to consider 

amendments to national laws with a view to ensuring the right to 

freedom of association in accordance with the provisions of the Charter. 

- A number of recommendations called upon states parties to enact 

national laws that guarantee for every person the freedom to be active in 

syndicates and trade-unions in order to defend workers’ interests and to 

prevent all forms of the exploitation and abuse of workers by 

employers. 

- A number of observations noted that states parties legal systems did not 

include an explicit provision governing the right to strike, pursuant to 

the provisions of Article (35), Paragraph (3) of the Charter. 

- A number of recommendations called upon states parties to include in 

their national legal systems a provision regulating the right to strike. 

- A number of observations addressed the weakness of the inspection and 

investigation measures carried out by the executive authority to ensure 

the compliance of business institutions with labour laws and 

regulations.  

- A number of recommendations called upon states parties to improve the 

capacity of labour inspectors to investigate violations of labour law to 

ensure the compliance of this sector with the provisions of labour law, 

and the use of inspectors or interpreters who speak the native languages 

of expat workers in order to effectively receive and record complaints. 

- A number of recommendations called upon states parties to consider 

implementing a minimum wage and the rule of equal pay for equal work 

between women and men in the public and private sectors.  

- A number of observations addressed the issue of work-related injuries 

and fatalities at work and the poor adherence of employers to some of 

the provisions of occupational safety laws. 

- A number of recommendations called upon states parties to monitor the 

employers’ compliance with occupational safety standards and stiffen 
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penalties for employers who do not train their workers on occupational 

safety nor monitor the existence of conditions of occupational safety. 

- A number of recommendations called upon states parties to include in 

their national laws mandatory health insurance for workers. 

- A number of recommendations called upon States parties to include in 

their national laws a provision for a specific percentage of persons with 

disabilities to be employed in private sector enterprises. 

- A number of recommendations called upon States parties to prohibit 

sexual harassment in the workplace in the private and public sectors, 

and to create mechanisms for women to obtain justice in cases of 

complaints of discrimination and sexual harassment. 

Thank you 

*** 
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(: ورقة العمؿ المقدمة مف السيد عبدالرحمف الشبرقي )عضو المجنة( 14ممحؽ رقـ )
 .اآلليات اإلقميمية لحقوؽ اإلنساف اتصاؿنقاط  اجتماعفي 

Statement of 

H.E Mr. /Abdulrhman Alshabraqi 

Member of the Arab Human Rights Committee 

In the Annual Meeting of the Focal Points for Regional Human Rights 

Mechanisms  

Washington, December 2018 

 

Ladies and Gentlemen the representatives of regional human rights 

mechanisms, 

And the representatives of the Office of the UN High Commissioner for 

Human Rights 

It is my pleasure as a member of the Arab Human Rights Committee to 

participate in the annual meeting of the focal points for regional human rights 

mechanisms in Washington. As you are all aware, the Arab Human Rights 

Committee was pleased to host the meeting of last year in Cairo. 

 I would like to seize this opportunity to express the Committee’s 

appreciation of the important role played by the OHCHR in coordinating and 

organizing the different meetings and activities of the regional human rights 

mechanisms, as well as among the latter and the international human rights 

mechanisms, with the aim of enhancing cooperation among those different 

mechanisms.  

Distinguished Participants, 

 The Arab Human Rights Committee is, relatively, a new member in the 

network of regional human rights mechanisms. It was established by the Arab 

Human Rights Charter, which entered into force in 2008, with the mandate to 

review the periodic reports of states parties to the Charter on the measures 

they undertake to respect the rights and freedoms incorporated therein. The 

Committee has actually started examining the reports of states parties in 2012. 

Accordingly, members of the Arab Human Rights Committee as well as its 

technical secretariat pay special attention to benefiting from the experiences of 
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other regional human rights mechanisms that have been practicing their 

mandates for a longer period of time. 

 The tradition of convening, on an annual basis, a meeting for the focal 

points of the regional human rights mechanisms, is indeed very useful. This 

commended tradition provides the opportunity to exchange information, 

experiences and best practices, based on the actual experiences of the regional 

mechanisms. Examples of important aspects of the work of those mechanisms 

include; the review of states’ periodic reports, drafting concluding 

observations and recommendations as well as the follow-up to their 

implementation, drafting general comments, setting regional human rights 

standards and criteria, and the cooperation with national human rights 

institutions as well as civil society organizations. Furthermore, the annual 

meetings of the focal points of regional human rights mechanisms provide the 

opportunity to discuss the challenges that they face in conducting their work 

related to the promotion and protection of human rights as well as the best 

approaches to address such challenges. Those annual meetings also provide a 

forum to discuss the possible forms of cooperation among regional human 

rights mechanisms. 

Ladies and gentlemen participants in the meeting, 

The Arab Human Rights Committee has undertaken several important 

activities during 2018. It has collaborated with the OHCHR in organizing a 

training workshop on the role of national judiciary in implementing 

international and regional human rights treaties in the Arab region as well as a 

seminar on the role of judiciary in achieving sustainable development in 

March 2018. The Committee has also provided its contribution to the OHCHR 

in the context of preparing draft guiding principles on the effective 

implementation of the right to participate in public affairs in February 2018 as 

well as in preparing a report by the OHCHR on “Child, early and forced 

marriage in humanitarian settings” in August 2018. 

Furthermore, the Arab Human Rights Committee has organized a 

workshop on the Arab regional human rights system for the members of 

secretariat of the Arab League and permanent missions to the Arab League in 

February 2018. It has also organized a workshop on the Arab regional human 

rights system to the representatives of Arab media organizations in May 2018. 

The Arab Human Rights Committee has held its 14th session in July 2018 that 
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witnessed the interactive dialogue with official delegation from the Republic 

of Iraq to discuss the State Party’s first periodic report to the Committee on its 

implementation of its obligations under the Arab Charter on Human Rights. 

The Committee issued its final observations and recommendations on the first 

periodic report of the republic of Iraq in September 2018. 

The Arab Human Rights Committee will issue two important studies by 

the end of this year on the analysis of final observations and recommendations 

of the Arab Human Rights Committee on the Reports of State Parties to the 

Arab Charter on Human Rights, and a comparative study between the Arab 

human rights system and regional human rights protection systems: the 

normative and institutional aspects. 

It is worth mentioning as well that that the Committee was keen this 

year to send the English translation of its final observations and 

recommendations on State Parties’ reports to regional human rights 

mechanisms, UN human rights treaty bodies, and the OHCHR. The 

Committee will eventually upload these translated documents on its website –

after solving some technical issues-  in order to be accessible to all those 

interested to follow up its work. 

Distinguished Participants, 

Finally, I hope, on behalf of the Arab Human Rights Committee, that 

our meeting witnesses fruitful and useful discussions that contribute to 

developing the work of regional human rights mechanisms.  

 

*****  

 

 


