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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقديم

يضم هذا الكتاب بين دفتيه جملة المالحظات والتوصيات الختامية التى 
العربية )لجنة الميثاق( على تقارير سبع دول  أصدرتها لجنة حقوق اإلنسان

المملكة األردنية : يحقوق اإلنسان فيها وه حالة م مناقشةتعربية 
مملكة البحرين، و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و  الهاشمية،

 جمهورية العراق،و دولة اإلمارات العربية المتحدة، و دولة قطر، و 
وضعها أمام أطراف المنظومة هو الغرض من نشرها  الجمهورية اللبنانية.و 

العربية لحقوق اإلنسان، في الدول األطراف والمؤسسات الوطنية 
والمنظمات غير الحكومية وأمام مختلف الفاعلين؛ إلثراء النقاش العام حول 

في الميثاق العربي واقع وتطورات حقوق اإلنسان في الدول األطراف 
ن الميثاق ينص في الفقرة السادسة من المادة ، وبخاصة ألحقوق اإلنسان

تقارير اللجنة ومالحظاتها الختامية وتوصياتها أن على الثامنة واالربعين 
  .وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع

تتيح فرصة للدول األطراف من أجل تقييم مدى ر عملية تقديم التقاريإن 
إجراء  :ألحكام الميثاق، وذلك من خاللامتثال تشريعاتها وممارساتها 

مع استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتنسيق تشريعاتها وسياساتها 
في رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق المحمية و  أحكام الميثاق،

تعترض تنفيذ أحكام الميثاق،  تحديد أوجه القصور والعقبات التيو  الميثاق،
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اءمة التشريعات والسياسات بما يكفل حماية الحقوق التخطيط لوضع ومو و 
  والحريات الواردة في الميثاق.

لقد عالجت المالحظات الختامية للجنة مجمل قضايا حقوق اإلنسان الواردة 
في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، وتعكس فضال عن ذلك رصد واقعي 

مارسات لحالة حقوق اإلنسان في سياق التشريعات والسياسات والم
الرسمية، وقد حرصت اللجنة على اإلشادة بالجوانب اإليجابية، كما أشارت 
لمواطن القلق والضعف والنقص، واخيرًا قدمت توصيات لمعالجة أوضاع 

 الحقوق والحريات تتسم بالواقعية والقابلية للتنفيذ.
ويمكن لقارئ هذه المالحظات والتوصيات الختامية أن يتوصل إلى فهم 

عمال أحكامه وما يرتبه من إمدى يثاق العربي لحقوق اإلنسان و عميق للم
التزامات، إلى جانب فحص دقيق وشامل لتقارير الدول األطراف وما 
يتصل بها من قوانين وسياسات ومؤسسات، وما أسفر عنه الحوار التفاعلي 
مع كل دولة طرف من نتائج وصوال لوضع توصيات تتسم بالموضوعية 

  والمهنية.
حوارها التفاعلي أهمية  2009في عام  لجنة تدرك منذ بداية عملهاإن ال

طراف، ولذلك وضعت اللجنة مبادئ توجيهية للنظر في مع الدول األ
التقارير المقدمة من الدول األطراف إلى اللجنة، إلى جانب دليل لمشاركة 
منظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة وتقديم تقارير موازية، وهو 

كان موضع ترحيب من جانب المنظمات غير الحكومية األمر الذى 
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المعنية بحقوق اإلنسان. وقد أسفرت تجربة اللجنة منذ تأسيسها عن فتح 
نقاش داخلي لتحديث هذه القواعد واألساليب في إطار مقاربتها الشاملة 

  للتطوير.
وفي الختام أود أن اتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة المحترمين على 

مبذولة في سبيل تحقيق غايات الميثاق العربي لحقوق االنسان جهودهم ال
من أجل حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في عالمنا العربي، كما أوجه الشكر 
للعاملين في أمانة اللجنة على جهودهم الطيبة في سبيل انجاح عمل لجنة 

 حقوق اإلنسان العربية.
 واهلل الموفق... 
 
 

 د.هادي بن علي اليامي
 جنة حقوق االنسان العربيةرئيس ل
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 جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(
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ناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير المقدم من المملكة األردنية  .1
من الميثاق في جلساتها المنعقدة بمقر  48الهاشمية بمقتضى المادة 

اعتمدت و  2012أبريل  2و 1الجامعة العربية بالقاهرة يومي 
 المالحظات والتوصيات التالية:

 أوال: مالحظات 
  أ. مالحظات عامة

بالمملكة األردنية الهاشمية التي كانت أول دولة تصدق  تشيد اللجنة .2
على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، فكانت لها الريادة في تقديم أول 
تقرير حول حقوق اإلنسان المنصوص عليها في هذا الميثاق، كما 

ئها على األداء االيجابي جدا الذي قدمه وفد الدولة الذي دخل في تهن
حوار تفاعلي مع أعضاء اللجنة، وقدم إضافة هامة للتقرير برده 
المدعم باإلحصائيات والمعلومات والحجج القانونية على جل 
استفساراتهم وتساؤالتهم، وهو األمر الذي مكنهم من اطالع أوسع على 

ي هذه الدولة. وال يفوت اللجنة أن تنوه أيضا وضعية حقوق اإلنسان ف
بالمكانة المتقدمة التي تحتلها المملكة األردنية الهاشمية من خالل 
انجازاتها في مختلف مجاالت حقوق اإلنسان، ليس فقط على صعيد 
اإلصالحات الدستورية الهامة التي قامت بها بل أيضا على أرض 

لتقدم المحرز في مجال محو الواقع، كما هو الشأن مثال بالنسبة ل
األمية، وفي مجال محاربة العنف األسري، وكذا فيما  يخص 

 الموازنات الخاصة باألطفال.     
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تدعيما لهذا المجهود المبذول من طرف المملكة األردنية الهاشمية في  .3
مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها كما يبرز ذلك بوضوح من 

دها في مناقشته، ولغرض استكمال هذا محتوى التقرير ومن مساهمة وف
المسعى من أجل تطبيق كل أحكام الميثاق، فإن اللجنة تالحظ ما 

 يلي: 
ن جاء بشكل عام موافقا للمعايير التي  .4 إن اللجنة تالحظ كون التقرير وا 

اعتمدتها كخطوط استرشادية عامة وأرسلتها للدول المعنية لتعد تقريرها 
في بعض جوانبه ما جاء في هذه المعايير  إال انه لم يراععلى ضوئها 
 من توجيهات.

تضمن التقرير ما يوحي بمساهمة واسعة لجهات غير كما تالحظ عدم  .5
حكومية في إثراء محتواه وإلغفاله مشاركة المركز الوطني لحقوق 

 اإلنسان. 
تالحظ اللجنة أن محتوى التقرير في مقدمته العامة جاء محدودا جدا  .6

المملكة األردنية الهاشمية في مختلف مظاهر  من حيث تقديم دولة
حياتها العامة ومؤشراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، كما في 

 إغفاله التطرق لتنظيم السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
تالحظ اللجنة أيضا أن التقرير لم يبين بوضوح مكانة الميثاق في  .7

ع هذه المالحظة لمكانة االتفاقيات الدولية النظام القانوني األردني وتوس
الجهود المبذولة بوجه عام في هذا النظام القانوني، كما أنه لم يبين 
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من اجل التعريف بالميثاق ونشر ثقافة حقوق اإلنسان وبالذات نشر 
 ثقافة التسامح من خالل سياسات الدولة في مختلف المجاالت.

كما جاءت مرتبة في الميثاق تالحظ اللجنة أيضا أن معالجة الحقوق  .8
العربي لحقوق اإلنسان لم تتم في بعض الحاالت وفقا للمعايير التي 
حددتها اللجنة )مثال العوائق التي تحول دون ممارسة حق من الحقوق، 
النص على هذا  الحق في التشريع الداخلي(، مما انعكس سلبا على 

 ميثاق.معالجة التقرير لبعض الحقوق المنصوص عليها في ال
 ب. مالحظات تتعلق بمحتوى التقرير 

تالحظ اللجنة من خالالل اطالعهالا علالى التقريالر ومالن خالالل المناقشالة التالي  
دارت حولالالالاله عالالالالدة مالحظالالالالات فالالالالي موضالالالالوع الحقالالالالوق المتنوعالالالالة المنصالالالالوص 

 عليها في الميثاق التي عالجها التقرير توجز أبرزها في ما يلي:     
 
ولكن تالحظ بأسف عدم  2011سنة تثمن اللجنة التعديل الدستوري ل .9

من الدستور على المساواة بين الرجل  6النص صراحة في المادة 
والمرأة، مما يترتب عنه شعور المرأة بأنها غير مساوية للرجل، وهو ما 
يتناقض مع أحكام الميثاق ومع العديد من االتفاقيات الدولية المكرسة 

و الشأن في اتفاقية األمم لمبدأ عدم التمييز على أساس الجنس، كما ه
 المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة والتي يعد االردن طرف فيها.
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من قانون العقوبات،  208تثمن اللجنة التعديل الوارد على المادة  .10
يأتي في مقدمتها  ولكن تالحظ أنه يبقى محدود األثر من عدة جوانب

تتناسب إطالقا كون العقوبة المنصوص عليها فيه لمرتكب التعذيب ال 
مع خطورة هذا الفعل، كما أن اللجنة لم تتمكن من االطالع على مدى 

 تطبيق هذا النص في الواقع.
تالحظ اللجنة عدم وجود نصوص خاصة للتعويض في حاالت  .11

التعذيب والحبس التعسفي؛ إذ ال تكون الحماية القانونية للضحايا 
انون المدني لم بالنجاعة الكافية باالعتماد على نص عام في الق

يوجد أصال ليطبق في مثل هذه الحاالت االستثنائية الناتجة عن 
 تجاوزات أعوان السلطة العمومية وخرقهم القانون.

تسجل اللجنة عدم وجود آليات رقابة لحماية األفراد المعرضين  .12
إلجراء تجارب طبية عليهم قد تكون تحت إكراه مادي أو معنوي 

 )فئات ضعيفة أو مستضعفة(.
تستخلص اللجنة من اطالعها على التقرير ومن المناقشة أن هناك  .13

نوعا من التعارض بين أحكام قانون حماية وثائق أسرار الدولة 
)الذي كان في األصل مؤقتا ودام مطوال( وقانون الحق في 

 الحصول على المعلومات الضروري جدا لحماية حرية التعبير.
ها ضرورة الفصل بين لم يوضح التقرير الضمانات التي تملي .14

 األشخاص الموقوفين احترازيا واألشخاص المحكوم عليهم نهائيا.
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لم يوضح التقرير الضمانات التي تمليها ضرورة عدم تعرض  .15
 األشخاص الموقوفين احترازيا للمعاملة القاسية.

لم يوضح التقرير الضمانات المكفولة في حاالت التوقيف اإلداري  .16
رية التي تتخذ قرارات التوقيف هي ذات السيما وان السلطة اإلدا

الجرائم الذي يخول  صالحيات واسعة، بل وتعتبر اللجنة قانون منع
السلطة اإلدارية أن توقف األشخاص تقريبا خارج إطار القانون؛ إذ 
غالبا ما يستند التوقيف لمجرد سلوك تقدر أنه خطير ال يتالءم 
إطالقا مع مبادئ حقوق اإلنسان في العديد من مظاهرها. فمن 
جهة أولى يمكن أن تشكل الخطورة اإلجرامية التي تبرر التوقيف 

ري مجرد ذريعة يصبح معها هذا اإلجراء في بعض الحاالت اإلدا
وسيلة قمعية تتجاوز الحدود الظاهرية التي وجد من أجلها وتلحق 
مساسا خطيرا بقرينة البراءة. ومن ناحية ثانية تالحظ أن األعداد 
الهائلة من األشخاص الموقوفين بهذه الطريقة حسب ما تشير إليه 

ء ينطوي حتما على المساس بمبادئ اإلحصائيات تجعل هذا اإلجرا
حقوق اإلنسان، السيما وهو ذو تأثير أكثر على فئة الفقراء الذين 
ليس لهم القدرة على تحمل الكفالة المالية ويصبح القيد األمني 
المثبت بحقهم )صحيفة السوابق العدلية( عائقا عن ممارسة أي 

 وظيفة.
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إقليمي في إنشاء  تستخلص اللجنة من التقرير أن هناك عدم توازن .17
محاكم األحداث، وأن مشروع القانون الخاص باإلحداث لم يصل 

 بعد لنهايته.
تالحظ اللجنة إغفال التقرير لكيفية معالجة المشاكل الناتجة عن  .18

عدم االعتراف بالجنسية األردنية ألبناء المرأة األردنية المتزوجة من 
 والرجل . أجنبي وهنا أيضا تثور مشكلة التمييز بين المرأة

تالحظ اللجنة أن التقرير ال يتضمن موقفا واضحا حول مشكلة  .19
 التحرش الجنسي في أماكن العمل.

تالحظ اللجنة أن الطفل ال يتمتع بحماية كافية ضد العنف بما في  .20
 .دالك العنف في إطار األسرة

تالحظ اللجنة عدم توازن صارخ فيما يخص ظاهرة االكتظاظ في  .21
من ثم حتما مستوى ونوعية التعليم بين المدارس الحكومية، و 

مؤسسات التعليم النظامي والتعليم الخاص، كما تالحظ عدم إتاحة 
 فرص متكافئة لاللتحاق بالدراسات العليا.

تالحظ اللجنة ضعف فرص االلتحاق بالتعليم النظامي بالنسبة  .22
 للوافدين من الخارج من غير المتمتعين بالجنسية األردنية.

بفتح عدة سبل أمام الشكاوى إال أنها تالحظ أن التقرير تشيد اللجنة  .23
لم يوضح إلى أي مدى تستجيب اإلدارات المختلفة لما يطلب في 

 هذه الشكاوى ومدى الحصول على النتائج المرجوة منها.
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تالحظ اللجنة بعض النقص في تشريعات العمل أو على صعيد  .24
األحداث والتأمين الواقع فيما يتعلق بحرية تكوين النقابات وتشغيل 

 االجتماعي للعمال في بعض القطاعات.
تثمن اللجنة إشارة التقرير إلى أن مكتب المظالم التابع لمديرية  .25

األمن العام يتلقى مئات الشكاوى ضد أعوان اإلدارة عن مخالفات 
قانونية، إال أنها ال تجد تفسيرا لعدم وجود أي شكوى إطالقا عن 

صلحة المعنية غير مؤهلة للتوجه إليها حالة تعذيب إال في كون الم
حينما يتعلق األمر بالشكاوى في هذا المجال، كما أن اللجنة تالحظ 

مكتب المظالم التابع للمديرية العامة  ضعف الضمانات التي يقدمها
 لألمن العام الذي تدور حوله شبهة عدم االستقاللية.

حق تالحظ اللجنة نوعا من الغموض في الفصل بين مفهومي  .26
العفو العام والعفو الخاص من حيث السلطة المخول لها أن تمارس 

 كال منهما.
تالحظ اللجنة عدم توضيح حدود المصادرة بدقة والتي يمكن أن  .27

تنطوي على مساس بحق الملكية الخاصة في بعض الحاالت، وهو 
 حق أساسي من حقوق اإلنسان.

ين حسبما هي تالحظ اللجنة أن العالقات بين المالكين والمستأجر  .28
محددة في القانون غير متوازنة مما يؤثر سلبا على حقوق المالكين 

 وال يضمن حقوق المستأجرين.
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تالحظ اللجنة وجود فوارق بين السكان في ممارسة بعض الحقوق  .29
خاصة منها تلك المتعلقة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية 

 الحقوق المتعلقة بصحة اإلنسان.والثقافية وخاصة 
 توصيات :ثانيا
توصي اللجنة الدولة الطرف بتدعيم اإلصالح الدستوري بما يضمن  (1

دماج  مكانة سامية ألحكام الميثاق في النظام القانوني للدولة بل وا 
 أحكامه في تشريعاتها الداخلية.

توصي اللجنة بعدم االكتفاء بنص المادة السادسة الحالية من الدستور  (2
ة بين الرجل والمرأة، وتكملة هذا المبدأ والنص صراحة فيه على المساوا

بالعمل على تطوير التشريع لتفعيل دور المرأة األردنية وحمايتها من 
اإلجراءات التمييزية القائمة على أساس الجنس في مختلف مجاالت 

 الحياة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية بما يكفل  (3

 بناء المرأة األردنية المتزوجة من أجنبي.االعتراف بالجنسية األردنية أل
ؤكد اللجنة على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم الذي يخول السلطة ت (4

اإلدارية أن توقف األشخاص تقريبا خارج إطار القانون كما تمت 
وضع إطار قانوني جديد تحدد بمقتضاه مالحظته أعاله أو على األقل 

الحياته ويخضع قراراته ضوابط عمل الحاكم اإلداري ويحد من ص
للرقابة من جهة محددة بما يتفق مع معايير حقوق اإلنسان خاصة 
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بقصر التوقيف اإلداري على حاالت محدودة للغاية واستثنائية ومنعه 
 إطالقا بالنسبة لألحداث.

توصي اللجنة باتخاذ تدابير إضافية من أجل الوقاية من المعاملة  (5
حظرها؛ وذلك بسن تشريع جديد ينص القاسية والمهينة والتعذيب بل و 

فيه صراحة على اعتبار مثل هذه المعامالت وخاصة التعذيب أفعاال 
خطيرة جدا، مما يستوجب إخضاعها ألحكام خاصة فيما يتعلق بتقادم 
الدعوى العمومية بشأنها وأن تطبق على مرتكبيها عقوبات تتناسب مع 

قي األطباء هذه الخطورة، كما يجب أن يضمن هذا التشريع تل
الشرعيين تدريبات على كيفية رصد وتوثيق جرائم التعذيب، وفتح 

 مراكز معتمدة إلعادة تأهيل من تعرضوا للتعذيب.
تؤكد اللجنة على ضرورة سن تشريع خاص بتعويض ضحايا الحبس  (6

التعسفي والمعاملة القاسية والتعذيب ألن النص العام الساري المفعول 
الحظته حماية قانونية كافية لوصول ضحايا حاليا ال يحقق كما تمت م
 هذه التجاوزات لحقوقها.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ مزيد من التدابير التشريعية  (7
أعوان اإلدارة عن المخالفات والقضائية لضمان تلقي الشكاوى ضد 

 القانونية.
ج توصي اللجنة الهيئات المعنية في الدولة الطرف باالستمرار في برام (8

التوعية بمخاطر جريمة االتجار بالبشر للوقاية منها ومكافحتها 
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وخاصة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات 
غير الحكومية للمساهمة في هذه التوعية، وتوصي كذلك بتوفير مراكز 
تأهيلية لضحايا االتجار بالبشر ومنها على سبيل المثال إقامة دور 

 هم بتقديم المشورة القانونية والصحية الالزمة للضحايا.إيواء ومساعدت
تؤكد اللجنة على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات الفعلية التي تقوم  (9

بها الدولة لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان في المملكة، والتي من شانها 
بإدراج مفاهيمها ضمن المناهج  تعزيز منظومة حقوق اإلنسان

حقوق الكيفيات التي تسمح بنشر معمق لثقافة المدرسية والجامعية وب
اإلنسان، باإلضافة إلى تنقية  المناهج الدراسية على مختلف 

 .المستويات من األفكار المعارضة لمبادئ وللقيم اإلنسانية
توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام في أقرب اآلجال بتعديل قانون  (10

اإلجراءات ضمان حق الحصول على المعلومات بحيث تتم كافة 
المتعلقة به بسهولة ويسر باالضافة الى الغاء القانون المؤقت الخاص 
بحماية اسرار وثائق الدولة، وذلك لضمان الحصول على المعلومات 

 دون قيود او عراقيل.
تحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد آليات للرقابة ومتابعة  (11

خاصة ضمان تطبيق القانون المتعلق بحماية األشخاص المعاقين و 
عطاء اهتمام خاص لألطفال المعوقين  .تشغيلهم وا 
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تؤكد اللجنة على ضرورة الحظر التام لجميع أشكال العقوبات  (12
البدنية داخل األسرة وفي جميع األماكن بما فيها المؤسسات الخاصة 
والعامة، والعمل على توعية القائمين على رعاية األطفال في جميع 

الناتجة عن العقوبات البدنية والحد من  المؤسسات باآلثار السلبية
 أشكال التأديب العنيفة بشكل عام.

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع في إصدار تشريعات عمالية  (13
المعايير الخاصة بحقوق اإلنسان في هذا المجال كما تم  يراعى فيها

وخاصة بما يضمن استقاللية النقابات التعبير عنها  في الميثاق 
والمساواة التامة في األجور  في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وحريتها

والمستحقات المالية بين كل من الرجل والمرأة، باإلضافة لحظر 
التحرش الجنسي في العمل في كل من القطاعين العام والخاص، 
وخلق آليات االنتصاف للمرأة في حاالت الشكاوى من التمييز 

 والتحرش الجنسي. 
ى ضرورة تدعيم اإلصالحات التي تمت المبادرة تؤكد اللجنة عل (14

بها بإدخال تعديالت على قانون الجمعيات الخيرية بإضافة تعديالت 
أخرى تستهدف القضاء على العوائق التي تقف حائال دون ممارسة 

 الحق في تكوين الجمعيات بأكبر قدر من المرونة.
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 ( الدورة األولى1ملحق رقم )

   :العربية أعضاء لجنة حقوق اإلنسان
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 عضو اللجنة( المستشار/ أسعد نعيم يونس( 

  /عضو اللجنة( الربابعةعاصم منصور األستاذ المحامي( 
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 مقرر اللجنة(  المستشار/ خليفة يوسف الكعبي( 
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 المقدمة 
ناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير المقدم من الجمهورية  -

من الميثاق في  48الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمقتضى المادة 
 16و  15دورتها الثانية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 

 واعتمدت المالحظات والتوصيات التالية. 2012أكتوبر 
تشيد اللجنة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي كانت  -

ثان دولة عربية تصادق على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، كما 
ترحب اللجنة بالحوار التفاعلي المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة 

من مختلف الوزارات، وقدم معلومات إضافية الذي ضم ممثلين 
بإجابته على استفسارات وتساؤالت أعضاء لجنة حقوق اإلنسان 
العربية، وهو األمر الذي مكنهم من اطالع أوسع على حالة حقوق 
اإلنسان في الجزائر. كما تقدر اللجنة تعاون الدولة الطرف في 

ة، والتي عقدتها تسهيل عقد ورشة العمل التعريفية السابقة للمناقش
اللجنة في العاصمة الجزائرية، للفريق الحكومي المعني بإعداد 
التقرير ولممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وقد كان لذلك التعاون 

 دور فاعل في تحقيق األهداف المرجوه من عقدها.
تقدر اللجنة الجهد المبذول من الدولة الطرف في مجال تعزيز  -

ذلك من خالل انضمامها إلى جملة من وحماية حقوق اإلنسان، و 
الصكوك الدولية واإلقليمية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان، 
ومواصلة تحسين البيئة التشريعية الحاضنة إلعمال حقوق 

 اإلنسان.
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تثمن اللجنة المبادرة بميثاق المصالحة الوطنية والسلم المعتمد  -
استكمال باستفتاء شعبي ومواصلة الجهود الحثيثة والفعالة في 

 تحقيق مسار عملية المصالحة الوطنية والسلم على ارض الواقع.
 أواًل: مالحظــات

 مالحظات عامة : -أ
  تسجل اللجنة أن التقرير المقدم من الدولة الطرف جاء بصفة

عامة موافقا للمعايير والخطوط اإلرشادية التي وضعتها اللجنة 
 ي: إلعداد التقارير، إال إن اللجنة تالحظ ما يل

لم يذكر في التقرير الجهات والمؤسسات التي أعدته   -أ
فضال عن انه لم تكن هناك مشاركة واسعة من مؤسسات 

 المجتمع المدني في إعداده.
لم يراع في إعداد التقرير الترتيب الشكلي وفق ما ورد في  -ب

القسم األول من محتوى التقرير حيث لم يفرد الهيكل 
للخصائص  الديمغرافية  السياسي العام للدولة بعد ذكره

 للبلد . 
تالحظ اللجنة أن معالجة الحقوق كما جاءت مرتبة في  -ت

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لم تتم في بعض الحاالت 
وفقا للمعايير التي حددتها اللجنة )مثال العوائق التي تحول 

ذا الحق في ھدون ممارسة حق من الحقوق، النص على 
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عكس سلبا على معالجة التقرير التشريع الداخلي( مما ان
 لبعض الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.

 ب. مالحظات تتعلق بمحتوى التقرير:
تالحظ اللجنة من خالل اإلطالع على التقرير ومن خالل المناقشة التي 
دارت حوله عدة مالحظات في موضوع الحقوق المتنوعة المنصوص 

 توجز أبرزها فيما يلي:عليها في الميثاق التي عالجها التقرير، 
تعرب اللجنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته الدولة في تقليص عدد  .1

الجرائم التي تستوجب عقوبة اإلعدام، غير أن التقرير لم يشر إلى عدد 
أحكام اإلعدام التي تم العفو بشأنها أو تم استبدال عقوبة اإلعدام فيها 

 بعقوبات أخف.
لجزائري ال ينص صراحة على إبطال أي تالحظ اللجنة أن التشريع ا .2

 تصريح أو اعتراف قد تم الحصول عليه عن طريق التعذيب. 
تالحظ اللجنة أن قانون العقوبات الجزائري القسم الخامس منه مكرر  .3

المتعلق باالتجار باألشخاص ألغراض العمل واالستغالل الجنسي ال 
الحظ اللجنة ينص صراحة على حماية ضحايا االتجار بالبشر. كذلك ت

أن التقرير لم يوضح ما إذا كان هناك آلية لتطبيق القانون المشار 
 اليه.

تبدى اللجنة ارتياحها للضمانات المقررة في الدستور الجزائري بشأن  .4
استقالل السلطة القضائية، تالحظ اللجنة غلبة السلطة التنفيذية في 
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لية السلطة المجلس األعلى للقضاء األمر الذي قد يؤثر على استقال
 القضائية.

على الرغم من الجهود المبذولة من الدولة الطرف في سن تشريعات  .5
تضمن وتكفل استقاللية القضاء إال أن اللجنة تبدى قلقها نحو عدم 
وضوح معايير وصالحيات تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم، وأيضا 

 أعضاء النيابة العامة.
يتم االستناد عليها لتعويض تالحظ اللجنة عدم وضوح المعايير التي  .6

األشخاص عن األضرار الناتجة عن الخطأ في التوقيف أو التعويض 
عن األخطاء القضائية، كذلك غياب طرق المراجعة اإلدارية أو 
القضائية للقرارات الصادرة عن لجنة التعويض، األمر الذي ال يوفر 

 حماية قانونية كافية لضحايا تلك األخطاء. 
توسع قاض التحقيق في اللجوء إلى الحبس االحتياطي تالحظ اللجنة  .7

دون التقيد أحيانا بالضوابط والمعايير المحددة في قانون اإلجراءات 
 الجزائية.

تبدى اللجنة ارتياحها لجهود الدولة الطرف في إتاحة المعلومات حول  .8
إعداد وأماكن االحتجاز والمؤسسات العقابية إال أن اللجنة تالحظ عدم 

لزيارات المفاجئة للجهات المختلفة والتي تسمح باطالع أوسع إتاحة ا
 على أوضاع أماكن االحتجاز والمؤسسات العقابية بشكل فعلي.

ات رقم ــــــــــــــتسجل اللجنة قيام الدولة الطرف بإصدار قانون الجمعي .9
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الذي أتاح للمجتمع المدني دورا أكثر نشاطا في  2012لعام  12-06
وخبرته. إال إن اللجنة تالحظ وجود غموض في تقديم مساهماته 

اإلجراءات الالحقة التي تمكن الجمعية من ممارسة أنشطتها الفعلية 
( يوما من إيداع طلب التسجيل 60على أرض الواقع عقب مرور )

لدى اإلدارة في حال عدم رد اإلدارة بالموافقة أو الرفض الصريحين 
 على إنشاء الجمعية.

تالحظ استمرار مشكلة العنف الموجه ضد النساء واألطفال في  .10
الدولة الطرف وعدم فاعلية سياسة الرصد واإلبالغ عن حاالت 

 العنف المنزلي ضد المرأة. 

تالحظ اللجنة عدم وضوح اإلجراءات التي تتخذها  مفتشية العمل  .11
في ممارستها للتفتيش على أماكن العمل لمنع أي تمييز بين العمال 

واء في األجور أو أي مميزات وظيفية أخرى، حينما يتعلق األمر  س
 بسوق العمل غير الرسمية أو السوق الموازية. 

تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال خدمات  .12
الرعاية الصحية مجاًنا وتحقيق أهداف األلفية في مجال الحد من 

اللجنة تالحظ عدم وصول وفيات األطفال ووفيات األمهات. إال أن 
مستويات الخدمة الصحية للمستويات المطلوبة لتحقيق أعلى  

 مستوى من الصحة البدنية والعقلية.



 -30- 

تالحظ عدم وجود خطة عمل وطنية للتوعية والتثقيف بعوامل  .13
 التلوث البيئي.

تبدي اللجنة ارتياحها لتكريس حماية األشخاص المعاقين في  .14
ات ذات الصلة، وتالحظ اللجنة أن النصوص الدستورية والتشريع

القوانين تستند إلى مقاربة رعائية تجعل من األشخاص المعاقين 
أشخاصًا بحاجة إلى مساعدة دائمة بغض النظر عن القدرات التي 

 يمتلكونها واستعدادهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
 تالحظ اللجنة نجاح الدولة الطرف في توفير التعليم للجميع .15

والقضاء شبه الكامل على ظاهرة األمية، إال انه لم يرد في التقرير 
ما يشير بشكل واضح ومفصل إلى دمج مبادئ حقوق اإلنسان في 

 المناهج واألنشطة التعليمية والبرامج التدريبة المختلفة .
 ثانيًا: التـوصيــات

توصي اللجنة بتضمين التشريع الجزائري نصا صريحا على أن جريمة  (1
 عذيب ال تسقط بالتقادم.الت

توصي بالنص صراحة  فى القانون على حماية ضحايا االتجار  (2
 بالبشر.

توصي اللجنة بإعادة النظر في القوانين اإلجرائية المتعلقة بالمحاكمات  (3
وذلك بالنص على طرق استئناف األحكام الصادرة من محكمة 

 الجنايات.



 -31- 

جميع حاالت توصي اللجنة بإيجاد وتنفيذ تدابير تضمن مثول  (4
 األشخاص المحتجزين إلى اهتمام السلطة القضائية دون أي تأخير.

توصى اللجنة بضمان احترام الضوابط القانونية لتجديد مدة الحبس  (5
 المؤقت وعدم التوسع فيه.

توصى اللجنة باتخاذ التدابير التي تكفل للجهات الوطنية المستقلة  (6
االطالع على سجالتها الحق فى زيارات دورية للمؤسسات العقابية و 

 الموثقة.
توصى اللجنة  بتعديل القانون المنظم  بتشكيل المجلس األعلى  (7

 للقضاء والذي من شأنه دعم استقالليته.
توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة تبني معايير واضحة لتعويض  (8

األشخاص عن األضرار الناتجة عن الخطأ في التوقيف أو التعويض 
ة، وتوفير طرق المراجعة اإلدارية واليات الطعن عن األخطاء القضائي

 القضائي في قرارات التعويض. 
توصى اللجنة بتعزيز اجراءات وسياسات مفتشية العمل لمراقبة  (9

 فعالة لسوق العمل غير الرسمي أو الموازية .
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى توعية  (10

إنفاذ القانون في مختلف مجاالت وتثقيف الموظفين المكلفين ب
 حقوق اإلنسان، السيما الحماية من  العنف األسري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير عدد كاف من دور اإليواء  (11
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عادة تأهيل ضحايا العنف المنزلي  لحماية النساء ضحايا العنف، وا 
 طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا. 

ة اإلجراءات التي تضمن تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كاف (12
 الحفاظ واالرتقاء بمستويات الخدمات الصحية 

تحث اللجنة الدولة الطرف على تبني خطة عمل وطنية للتوعية  (13
والتثقيف البيئي، وبان يشكل حماية الحق في البيئة السليمة جزءا 

 من المناهج الدراسية.
هيل تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تأ (14

 األشخاص المعاقين لالندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
توصي اللجنة بتكثيف البرامج التعليمية والتربوية في المراحل  (15

التعليمية المختلفة لتشجيع اإلخاء والتسامح، وتعزيز ثقافة حقوق 
 اإلنسان وسيادة القانون.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه  (16
تمع، لمجحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح االمال

وبخاصة في أوساط المؤسسات والجهات الرسمية المعنية فضاًل 
 تمع المدني. لمجعن مؤسسات ا
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 ( الدورة الثانية1ملحق رقم )

   :أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 رئيس اللجنة(  الدكتور/ عبد الرحيم يوسف العوضي( 

  نائـــب الـــرئيس ومقـــرر  ر/ هادي بن علي الياميالدكتو(
 التقرير(

 مقرر اللجنة( المستشار/ خليفة يوسف الكعبي( 

 عضو اللجنة(( الدكتور/ عبدالمجيد زعالني 

 عضو اللجنة(  المستشار/ أسعد نعيم يونس( 

 عضو اللجنة( األستاذ المحامي/ عاصم منصور الربابعة( 

  :ولم يتمكن من الحضور

 عضو اللجنة( سفير/ طاهر الحساميال( 
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 ( الدورة الثانية2ملحق رقم )

 اسماء وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
  السفير/ نذير العرباوي

  
سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 بجمهورية مصر العربية
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية  

 فد()رئيس الو 
 وزير مستشار بالسفارة الجزائرية السيد/ أحمد مراد مرحوم 
 نائب مدير حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية  السيد/ أحمد سعدي

 بوزارة الشؤون الخارجية
 /السفارة الجزائرية عابد شريفة السيدة 
 مديرة فرعية للشؤون الدولية بوزارة العدل السيدة/ زينب دريس 
 نائب مدير التعاون بوزارة االتصال لرحمنالسيد/ شاكر عبد ا 
 مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية  السيدة/ تسعديت صاحب

 الوطنية
 متسابق إداري بوزارة الداخلية والجماعات  السيد/ عبد اهلل زيتوني

 المحلية
 أمينة دائمة للجنة الوطنية للتضامن بوزارة  السيدة/ جومي فاطمة

 األسرةالتضامن الوطني و 
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 جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(

 الدورة الثالثة

 (16 - 21) / 2 / 2013 

 

 النظر يف التقارير املقدمة 

 من الدول األطراف 

 من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 48مبوجب املادة 

 

 املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان العربية 

 )جلنة امليثاق(

 

 

 حرينمملكة الب
 

 

 جامعة الدول العربية

 2013القاهرة، 
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ناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير األول المقدم من مملكة  .1

من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في  48البحرين بمقتضى المادة 
بمقر جامعة  2013آذار  21-16دورتها الثالثة المنعقدة خالل الفترة 

 واعتمدت المالحظات والتوصيات التالية.الدول العربية في القاهرة، 
تشيد اللجنة بالمصادقة المبكرة لمملكة البحرين على الميثاق العربي  .2

لحقوق اإلنسان، وبالحوار التفاعلي المفتوح الذي أجرته مع وفد الدولة 
رفيع المستوى برئاسة وزير حقوق اإلنسان، والذي ضم ممثلين من 

مكن اللجنة من الحصول على مختلف الوزارات والمؤسسات، الذي 
معلومات إضافية بإجابته على استفسارات وتساؤالت أعضاء لجنة 
حقوق اإلنسان العربية، وهو األمر الذي مكنهم من اطالع أوسع على 

 عن أيضا   اللجنة حالة حقوق اإلنسان في الدولة الطرف، وتعرب
 الوفد قدمها تكميلية معلومات قدمته من لما الطرف للدولة امتنانها

 خطيا بعد المناقشة.
تقدر اللجنة قيام الدولة الطرف بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة  .3

 2011لتقصي الحقائق في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 
 والعمل على تنفيذ توصياتها لمواصلة عملية المصالحة الوطنية.

عربية تشيد اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بالدعوة إلى إنشاء محكمة  .4
 لحقوق اإلنسان والجهود المبذولة من قبلها في هذا الشأن.
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ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف في مجال تعزيز  .5
وحماية حقوق اإلنسان عبر انضمامها إلى جملة من الصكوك الدولية 
واإلقليمية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان، والتي كان آخرها المصادقة 

 ،2011يونيو  30قوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ على اتفاقية ح
واتخاذ اإلجراءات الدستورية لالنضمام إلى االتفاقية الدولية الخاصة 

 بحماية األشخاص من االختفاء القسري.
ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف لجهودها في تحسين البيئة  .6

التشريعية الوطنية الحاضنة إلعمال حقوق اإلنسان وتحسين 
الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل ألحكام الميثاق، 

 وأبرزها:
  التي تم بموجبها إعادة تنظيم العالقة  2012التعديالت الدستورية عام

 بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
  2012لسنة  49من قانون قوات األمن العام رقم  81تعديل المادة 

ائم المتعلقة بحاالت االدعاء بالتعذيب أو التي بموجبها استثنيت الجر 
المعاملة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من 

 الجرائم العسكرية.
  التعديل الخاص بمعاقبة مرتكبي التعذيب والمحرضين عليه بموجب

 .2012لسنة  52من قانون العقوبات رقم  232و  208المادتين 
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  2012لسنة  50قانون اإلجراءات الجنائية رقم من  64تعديل المادة 
 الخاصة بحماية من يدعي تعرضه للتعذيب.

  صدار مدونة سلوك لرجال إنشاء نظام خاص لتلقى الشكاوى وا 
نشاء صندوق لتعويض المتضررين إعماال لمبادئ حق  الشرطة، وا 

 اإلنصاف والتعويض لضحايا االنتهاكات.
  الذي جعل من حماية مصالح  2012لسنة  37إقرار قانون الطفل رقم

الطفل األولوية في جميع القرارات واإلجراءات المتعلقة بالطفولة أيا  
 كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

  إقرار اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة والخطة التنفيذية
 . 2012لإلستراتيجية في تموز 

 شرية، وتقديم التأمينات ضد االستمرار في تحسين مؤشرات التنمية الب
التعطل، وزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة عالوة على 

 االستمرار في مبادرات التربية على حقوق اإلنسان. 
 المالحظــات: 
 مالحظات عامة: -أوال
تسجل اللجنة أن التقرير المقدم من الدولة الطرف تضمن جملة من  .7

ر والخطوط اإلرشادية التي وضعتها االيجابيات التي تنسجم مع المعايي
 اللجنة إلعداد التقارير، إال أنها تالحظ ما يلي: 
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  أشار التقرير إلى أن المعايير والخطوط اإلرشادية إلعداد التقارير
صادرة عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية وليس عن لجنة حقوق 

 اإلنسان العربية.
 مصادر غير حكومية ومصادر  عدم تضمين التقرير ألية معلومات من

 وطنية كاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.
  لم يشر التقرير إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف إلدماج

 األحكام الواردة في الميثاق في التشريعات الوطنية.
  اكتفى التقرير بعرض اإلطار التشريعي الخاص بكفالة احترام وحماية

ميثاق، ولم يتطرق بشكل كاف وموسع إلى الحقوق الواردة في ال
المعوقات التي تحول دون تمتع األشخاص الخاضعين لوالية الدولة 
الطرف بهذه الحقوق. كما أغفل ذكر القيود التي فرضت على التمتع 

 بهذه الحقوق خاصة في حالة إعالن حالة السالمة الوطنية.
 وق أسهب التقرير في عرض النصوص القانونية عن بعض الحق

 الواردة في الميثاق دون أخرى وأغفل توازن العرض.
 .تجاوز التقرير عدد الصفحات المقررة في المبادئ التوجيهية 

 ثانيا: مالحظات تتعلق بمحتوى التقرير:
من خالل اإلطالع على التقرير والمناقشة التي تمت بين  -تسجل اللجنة 

ات، أبرزها ما جملة من المالحظ -أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرف 
 يلي:
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تالحظ اللجنة عدم استشهاد الدولة الطرف بأية سوابق قضائية جرى  .8
 االستناد فيها ألحكام الميثاق. 

أخذت اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر مبادئ  .9
الميثاق والترويج لها، إال أنها الحظت أن أحكام الميثاق ال تبدو 

 معروفة على نطاق واسع. 
تشير اللجنة إلى أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن اإلشارة  .10

لمساهماتها في إعمال حق تقرير المصير للشعوب بموجب المادة 
 الثانية من الميثاق.

تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعلنت حالة السالمة الوطنية  .11
فقرة "ب" من الدستور، إال إنها لم تراع  36بموجب المادة 
وص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اإلجراءات المنص

الميثاق فيما يخص إعالم الدول األطراف األخرى عن طريق 
 األمين العام لجامعة الدول العربية.

من قانون اإلجراءات الجنائية ال  334تالحظ اللجنة أن المادة  .12
توفر الحد األدنى من الحماية المنصوص عليها في المادة السابعة 

الميثاق، كونه يجيز تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل من 
بعد مضي ثالثة أشهر على والدتها وعدم تغليب مصلحة الطفل 

 الرضيع.
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لجهة  -مكتب األمين العام للتظلمات  -تشير اللجنة إلى أن تبعية  .13
اإلدارة التنفيذية تضعف استقالليته، خاصة في ظل غياب معلومات 

إلدارات المختلفة المعنية لما يطلب في هذه حول مدى استجابة ا
 الشكاوى ومدى الحصول على النتائج المرجوة منها. 

تالحظ اللجنة أن التقرير لم يبين آليات الرقابة القائمة على مسألة  .14
إجراء تجارب طبية أو علمية للتحقق من أن الشخص قد أعطى 

تجارب موافقته برضائه الحر، وكذلك للتحقق من استحالة إجراء 
 على أشخاص ليسوا قادرين على إبداء مثل هذه الموافقة.

تالحظ اللجنة أن الجزء المخصص من التقرير لموضوع استقالل  .15
القضاء والمحاكمة العادلة قد جاء مقتضبا، ولم يتناول بالتفصيل 
الالزم المسائل التي عالجها الميثاق تحت هذا العنوان في أحكام 

كما تالحظ اللجنة أن التقرير لم يعالج ( منه. 23إلى  11المواد )
موضوع المحاكمة العادلة بما يكفي للوقوف على توفر ضمانات 

 المحاكمة العادلة في الدولة الطرف.
تالحظ اللجنة أن اإلطار القانوني الناظم للحبس االحتياطي لم  .16

يوضح المعايير المعتمدة إلصدار قرار الحبس، كما لم يتضمن ما 
ق من وضع قواعد قانونية خاصة بالتعويض في يستوجبه الميثا

األشخاص المحتجزين من ما يلحق بحاالت الحبس االحتياطي و 
 أضرار في حالة إعالن براءتهم.
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تبدي اللجنة ارتياحها لوجود نظام قضائي خاص باألحداث في  .17
الدول الطرف في جميع اطر التتبع والمحاكمة وتنفيذ األحكام، 

فصل األحداث المتهمين عن البالغين، وكذلك للجهود المبذولة ل
غير أنها تالحظ تباين تشريعات الدولة الطرف في تحديد سن 

 الطفل.
تسجل اللجنة وجود مشروع قانون يتعلق بمؤسسات اإلصالح  .18

والتأهيل )السجون( ولكنها تالحظ عدم تضمن التقرير ما يدل على 
أماكن االحتجاز من جانب  لجميع دورية زيارات إتاحة ضمان

مؤسسات مستقلة تتولي زيارة هذه األماكن ورصد ظروف االحتجاز 
 ومؤسسات المجتمع المدني. المستقلة المؤسسة الوطنيةمن شاكلة 

تالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف وردودها ال تتضمن  .19
من الميثاق المتعلق  18توضيحات كافية بشأن مدى تطبيق المادة 

 م حبس المدين الذي ثبت إعساره قضائيا .بضمان عد
تالحظ اللجنة أن التشريعات الخاصة بتنظيم حرية الصحافة  .20

واإلعالم تتضمن تدابير من شأنها حبس الصحفيين وتعريضهم 
 لمالحقات قانونية.

تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على ضمان حق  .21
ال توجد أية  الصحفيين في الوصول إلى المعلومات، غير انه

 تدابير تشريعية أو إدارية تكفل ممارسة هذا الحق.
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تالحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف ال تنص على أحكام  .22
قانونية صريحة تحظر العنف المنزلي، مما قد يؤدي إلى تعرض 

 األطفال للعقاب البدني وتفاقم مشكلة العنف األسري. 
لمسؤولية الجنائية عن تالحظ اللجنة أن قانون العقوبات ينفي ا .23

الجاني المرتكب لجرائم العنف ضد المرأة من شاكلة االغتصاب في 
حال الزواج من المجني عليها، كما يتم وقف تنفيذ الحكم وانتهاء 
آثاره الجنائية إذا ما تم تحرير عقد زواج صحيح، بما يتعارض مع 

قا للفقرة مبدأ الزواج القائم على الرضا الكامل الذي ال إكراه فيه وف
 من الميثاق. 33األولى من المادة 

تالحظ اللجنة عدم وجود قانون يحدد األجر المناسب للعاملين من  .24
اجل تغطية مطالب الحياة األساسية لهم وأسرهم في القطاع 

 الخاص أسوة بالقطاع العام.
 :التـوصيــات 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لنشر الوعي  .25

المنصوص عليها في أحكام الميثاق في أوساط القضاء  بالحقوق
 والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والجمهور بصفة عامة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع  .26
 أحكام الميثاق.
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تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج حالة السالمة الوطنية ضمن  .27
االستثنائية التي تهدد حياة األمة  حالة إعالن حاالت الطوارئ

 بموجب أحكام المادة الرابعة من الميثاق.
من قانون  334تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل نص المادة  .28

اإلجراءات الجنائية بما يتوافق مع نص المادة السابعة من الميثاق 
التي تمنع تنفيذ حكم اإلعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو 

م مرضع إال بعد انقضاء عامين على تاريخ الوالدة، مع تغليب في أ
 مصلحة الطفل الفضلى في الحالتين.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تفعيل دور الهيئات المعنية  .29
بالتحقيق في كافة شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة ودعم 

 استقالليتها. 
لدولة الطرف تدعو اللجنة إلى تكثّيف الجهود المبذولة من قبل ا .30

لتوفير التثقيف والتدريب لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين 
 والقضاة والمعنيين في مجال حظر التعذيب وقانون االتجار بالبشر. 

توصى اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الالزمة لتقديم برامج  .31
العون والمساعدة لضحايا التعذيب، ونشر مدونة سلوك رجال 

 ة على نطاق واسع بين المواطنين.الشرط
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توصي اللجنة بإيجاد آليات للرقابة تكفل موافقة الشخص برضائه  .32
الحر في حال خضوعه إلجراء تجارب طبية أو علمية، وكذلك 

 حظر االتجار باألعضاء البشرية.
على اتخاذ التدابير الالزمة التي من  الطرف الدولة اللجنة تحث .33

ر المعتمدة إلصدار قرار الحبس شأنها كفالة احترام المعايي
االحتياطي وعدم التوسع فيه، وكفالة الضمانات الواردة في الميثاق 
سيما احترام حق األشخاص الخاضعين للحبس االحتياطي في 
معرفة أسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، وتعويضهم عما يلحق بهم 

 من أضرار في حالة إعالن براءتهم.
د الرامية إلى توحيد سن الطفل في توصي اللجنة بمواصلة الجهو  .34

تشريعات الدولة الطرف بما يضمن مصلحة الطفل في معاملة 
عادة إدماجه  خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وا 

 في المجتمع.
الطرف إلى اإلسراع في إقرار مشروع قانون  تدعو اللجنة الدولة .35

التدابير  مؤسسات اإلصالح والتأهيل )السجون( وتضمينه جميع
 المؤسسات لجميع الدورية الزيارات إتاحة التي من شأنها ضمان

 حريتهم. من حرموا أشخاص فيها ُيحتجز التي
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير  .36

 ضمانات إعمال حق األفراد في التمتع بالحق في التجمع السلمي.
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راع في إصدار مشروع القانون تطلب اللجنة من الدولة الطرف اإلس .37
الخاص بنقل الجنسية إلى أطفال األمهات البحرينيات المتزوجات 
من أجانب على قدم المساواة مع أطفال اآلباء البحرينيين 

 المتزوجين من أجنبيات.
تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها في تنقيح  .38

الرأي والتعبير تشريعاتها المتعلقة بإعمال حق األفراد في حرية 
والحصول على المعلومات من خالل سن قانون يضمن حرية 

 تداول المعلومات، وكذلك إلغاء عقوبة حبس الصحفيين.
تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها إلقرار مشروع  .39

قانون حماية األسرة من العنف األسري ومراجعة األحكام ذات 
تجريم جميع أشكال العنف الصلة في قانون العقوبات لكي تضمن 

 المنزلي. 
توصي اللجنة بتعديل قانون العقوبات وضمان عدم إفالت مرتكبي  .40

جرائم االغتصاب من المسؤولية الجنائية في حال الزواج من 
المجني عليها، بما يكفل مبدأ الزواج القائم على الرضاء الكامل 

وص الذي ال إكراه فيه من جانب طرفي العقد وفقا لما هو منص
 عليه في الميثاق.
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إلى إيجاد  الرامية على مواصلة جهودها الطرف الدولة اللجنة تحث .41
قانون يحدد األجر المناسب للعاملين في القطاع الخاص أسوة 

 بالقطاع العام.
تدعو اللجنة إلى وضع خطة وطنية تكفل التنمية المستدامة  .42

 بالتوازن مع الحفاظ على الحق في البيئة السليمة.
للجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إقرار توصي ا .43

مشروع قانون خاص بالمنظمات والمؤسسات األهلية؛ بهدف إيجاد 
البيئة المواتية لعمل مؤسسات المجتمع المدني وتشجعها على القيام 

 بدورها في المجتمع. 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التسامح وثقافة  .44

دماجها في المناهج واألنشطة التآخي واال نفتاح على اآلخر وا 
 التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه  .45
تمع، لمجالمالحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح ا

 وبخاصة في أوساط المؤسسات والجهات الرسمية المعنية فضال  
  .تمع المدنيلمجمؤسسات اعن 
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 ( الدورة الثالثة1ملحق رقم )

   :أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 رئيس اللجنة(  الدكتور/ عبد الرحيم يوسف العوضي( 

 نائب الرئيس( الدكتور/ هادي بن علي اليامي( 

 مقرر اللجنة( المستشار/ خليفة يوسف الكعبي( 

 اللجنة(عضو ( الدكتور/ عبدالمجيد زعالني 

 عضو اللجنة( المستشار/ أسعد نعيم يونس( 

 عضووو اللجنووة ومقوورر ( األستاذ المحامي/ عاصم منصور الربابعة
 )التقرير

  :ولم يتمكن من الحضور

 عضو اللجنة( السفير/ طاهر الحسامي( 
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 ( الدورة الثالثة2ملحق رقم )

 أسماء وفد مملكة البحرين:
  معالي الدكتور/ صالح بن

 علي بن عبدالرحمن
شؤون حقوق اإلنسان بمملكة وزير 

 )رئيس الوفد(البحرين 
  الشيخ/ راشد بن عبد الرحمن

 آل خليفة
سفير مملكة البحرين بجمهورية مصر 

العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
 العربية

  المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء/ إبراهيم حبيب الغيث 
  راشد بوحمود العميد/ محمد

  الوكين 
 المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية

 الدكتور/ وليد خليفة المانع
   
  

الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية الطبي 
 بوزارة الصحة

  السيد/ فاروق أمين محمد
   

مدير إدارة العالقات العامة والدولية بوزارة 
 العمل

 السيد/ أحمد يوسف عراد
   
  

 سفارة مملكة البحرين بالقاهرةمستشار ب

 رئيس النيابة العامة السيد/ نايف يوسف محمود 
 /عبداهلل أحمد عبداهلل النقيب

  
 

اإلدارة العامة لديوان وزارة الداخلية بوزارة 
 الداخلية
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 السيد/ عثمان ماجد الماجد
   

رئيس مجموعة التربية اإلسالمية والمواد 
زارة التربية االجتماعية بإدارة المناهج بو 

 والتعليم
 رئيس قسم الشؤون القانونية بوزارة التنمية  السيد/ عبداهلل ابراهيم الجودر

 االجتماعية
  اآلنسة/ لطيفة عبدالعزيز

    الذوادي
باحث قانوني أول بقسم الشؤون القانونية بوزارة 

 التربية والتعليم
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 جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(

 الدورة الرابعة

 (15 - 21) / 6 / 2013 

 

 

 املقدمة  النظر يف التقارير

 من الدول األطراف 

 من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 48مبوجب املادة 

 

 املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان العربية

 )جلنة امليثاق(

 

 رـــطــقة ـــــدول
 

 جامعة الدول العربية

 2013القاهرة، 
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ناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير األول المقدم من دولة قطرر  .1

مرررن المي ررراق العربرررإل لحقررروق اإلنسررران  رررإل دورت رررا  48بمقتضرررل المررراد  
بمقررررر جامعررررة  2013حزيررررران  21-15الرابعررررة المنعقررررد  ررررر ل ال تررررر  

 واعتمدت الم حظات والتوصيات التالية.الدول العربية  إل القاهر ، 
تشيد اللجنة بالمصادقة المبكر  لدولة قطر علرل المي راق العربرإل لحقروق  .2

اإلنسران، وترحرب برالحوار الت رراعلإل الم ترون والبنراأ الررمع وجرتر  مر  و ررد 
مسررراعد وزيرررر الرارجيرررة القطررررع لشرررئون برئاسرررة  الدولرررة ر يررر  المسرررتو 

ين مررن مرتلررو الرروزارات والم سسررات، التعرراون الرردولإل والررمع ضررم مم لرر
والررمع مكررن وعضرراأ لجنررة حقرروق اإلنسرران العربيررة مررن ا طرر   األوسرر  
علررل حالررة حقرروق اإلنسرران  ررإل الدولررة الطرررو. كمررا تقرردر اللجنررة تعرراون 
الدولة الطررو  رإل تسر يل عقرد ورشرة العمرل التعري يرة السرابقة للمناقشرة، 

لل ريرررق الحكرررومإل المعنرررإل  العاصرررمة الدوحرررة، والترررإل عقررردت ا اللجنرررة  رررإل
بإعررررداد التقريررررر ولمم لررررإل م سسررررات المجتمرررر  المرررردنإل، وقررررد كرررران لررررمل  

 التعاون دور  اعل  إل تحقيق األهداو المرجو  من عقدها.
ترحرررب اللجنرررة برررالج ود المبمولرررة مرررن الدولرررة الطررررو  رررإل مجرررال تعزيرررز  .3

وحماية حقروق اإلنسران عبرر انضرمام ا جلرل جملرة مرن الصركو  الدوليرة 
قليمية الراصة بحماية حقروق اإلنسران، والترإل كران  ررهرا المصرادقة واإل

، 2009علل ات اقية القضاأ علل جمي  وشكال التمييز ضرد المررو  عرام 
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، وات اقيررررة األمررررم 2008وات اقيررررة حقرررروق األشرررررا  موع اإلعاقررررة عررررام 
 .2008المتحد  لمكا حة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 

الدولررررة الطرررررو لج ودهررررا  ررررإل تحسررررين البيئررررة ترحررررب اللجنررررة بمواصررررلة  .4
التشرررررررريعية الوطنيرررررررة الحاضرررررررنة إلعمرررررررال حقررررررروق اإلنسررررررران، وتحسرررررررين 
الممارسررررات والسياسررررات ال اد ررررة جلررررل التن يررررم الكامررررل ألحكررررام المي رررراق، 

 ووبرزها:
بمررا اشررتمل عليرر  مررن  2004اعتمرراد الدسررتور الرردائم لدولررة قطررر عررام  - و

 ضمانات راصة باحترام حقوق اإلنسان.
 بإنشاأ المحكمة الدستورية العليا. 2008لعام  12سن القانون رقم  - ب
بتنظررررررريم الم سسرررررررات العقابيرررررررة  2011لسرررررررنة  3سرررررررن القرررررررانون رقرررررررم  - ت

 واإلص حية.
 بشأن مكا حة ا تجار بالبشر. 2011لسنة  15سن القانون رقم  - ث
بشررررررأن نظررررررام التررررررأمين الصررررررحإل  2013لسررررررنة  7سررررررن القررررررانون رقررررررم  - ج

 ا جتماعإل. 
 2010لسرررنة  8مكرررررا مرررن قرررانون رقرررم  159و 159ين تعرررديل المرررادت - ن

لسررنة  11بتعرديل بعررح وحكرام قررانون العقوبرات الصررادر بالقرانون رقررم 
، بما يت ق م  ن  الماد  األولل من ات اقية مناهضة التعميب 2004

وغيررررر  مررررن ضرررررروب المعاملررررة وو العقوبرررررة القاسررررية وو ال جنسرررررانية وو 
 الم ينة.
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ي بموجررررب 2030تنميرررة ير يرررة قطرررر الوطنيرررة جقررررار الر يرررة الشررراملة لل - خ
والتررإل تضررمنت مواضرري  م مررة  2008لسررنة  44القرررار األميرررع رقررم 

تتعلرررررق بالقضرررررايا الرئيسرررررية لحقررررروق اإلنسررررران  رررررإل مجرررررا ت التعلررررريم، 
والصرررحة، والبيئرررة، وحقررروق العمرررال الوا ررردين، وتمكرررين المررررو ، وحقررروق 

 الط ل، وكبار السن والمعوقين.  
م الدولة الطرو بتعديل القانون الم سس للجنة الوطنية تقدر اللجنة قيا .5

، بموجب المرسوم بقانون رقم 2002لسنة  38لحقوق اإلنسان رقم 
لكإل تكون وك ر اتساقا م  مبادئ باريس، واعتمادها  2010لسنة  17

 إل جطار ال ئة ولو من ِقبل لجنة التنسيق الدولية. كما تعرب عن 
ة الرامية جلل تعزيز حماية حقوق تقديرها لج ود الم سسة الوطني

 اإلنسان علل المستو  العربإل وليس  قط علل المستو  الوطنإل. 
ت نإل اللجنة علل مبادر  الدولة الطرو باستضا ة مركز األمم المتحد   .6

للتدريب والتو يق  إل مجال حقوق اإلنسان لجنوب غرب  سيا 
 ضل والمنطقة العربية، والمع ي دو جلل تقاسم المعلومات وو

الممارسات وتعزيز قدرات الدول األطرو  إل المنطقة  إل مجال 
 حقوق اإلنسان.

وتشير اللجنة م  التقدير جلل قيام الدولة الطرو بإنشاأ العديد من  .7
اآلليات الم سسية المعنية بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايت ا علل 
المستويين الحكومإل وغير الحكومإل ووبرزها: المجلس األعلل لش ون 

سر ، والم سسة القطرية لحماية الط ل والمرو ، والم سسة القطرية األ
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لمكا حة ا تجار بالبشر، والمجلس األعلل للصحة، والم سسة 
القطرية لرعاية المسنين، واللجنة الدائمة لدراسة حا ت الموقو ين 
دار  المسنين  دار  حقوق اإلنسان بوزار  الدارلية، وا  بحجز اإلبعاد، وا 

 وع اإلعاقة بوزار  الش ون ا جتماعية.واألشرا  م
 المالحظــات: 
 مالحظات عامة: -أوال
تسجل اللجنة ون التقرير المقدم من الدولة الطرو تضمن جملة من  .8

ا يجابيات التإل تنسجم م  المعايير والرطوط اإلرشادية التإل 
 وضعت ا اللجنة إلعداد التقارير، ج  ون ا ت حظ ما يلإل: 

 ير ألية معلومات من مصادر غير حكومية.عدم تضمين التقر  - و
 لم يوضح التقرير  يما جما تم نشر   إل الدولة الطرو وعلل وع نطاق. - ب
اغ رررل التقريرررر التطررررق جلرررل مكانرررة المي ررراق  رررإل النظرررام القرررانونإل للدولرررة  - ت

 الطرو. 
لررم يشررر التقريررر جلررل الج ررود المبمولررة مررن جانررب الدولررة الطرررو إلدمرراج  - ث

 مي اق  إل التشريعات الوطنية.األحكام الوارد   إل ال
لررم يبررين التقريررر الج رررود المبمولررة مررن جانررب الدولرررة الطرررو  ررإل مجرررال  - ج

تم ، جضا ة جلل وصرحاب لمجتوعية وت قيو جمي  ال ئات والشرائح  إل ا
 المصلحة المعنيين، باألحكام الوارد   إل المي اق والترويج ل ا.
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ة ال عليررة للتطبيررق الحالرر لررم يبررين التقريررر  ررإل جميرر  وجزائرر  بشرركل كرراو - ن
العملإل ألحكام المي اق والتقدم المحرز والمعوقات التإل تحرول دون تمتر  

 األشرا  الراضعين لو ية الدولة الطرو ب م  الحقوق.
 ثانيا: مالحظات تتعلق بمحتوى التقرير:

تسجل اللجنة من ر ل اإلط   علل التقرير والحروار الت راعلإل الرمع دار 
 رد الدولرة الطررو جملرة مرن الم حظرات، وبرزهرا مرا بين وعضاأ اللجنة وو 

 يلإل:
ت حظ اللجنة عدم قيام الدولة الطرو بنشر المي اق  إل الجريد   .9

الرسمية، مما يحول دون جمكانية ا حتجاج بأحكام  ومام المحاكم، 
من الدستور، كما ت حظ عدم  68ومل  اتساقا م  ن  الماد  

قضائية جر  ا ستناد  ي ا استش اد الدولة الطرو بأية سوابق 
 ألحكام المي اق. 

تشير اللجنة جلل ون تقرير الدولة الطرو لم يتضمن اإلشار   .10
لمساهمات ا  إل جعمال حق تقرير المصير للشعوب بموجب الماد  

 ال انية من المي اق.
ت حظ اللجنة ون تشريعات الدولة الطرو لم تتضمن نصا تشريعيا   .11

و من جانب الشر  المحكوم علي  صريحا يتعلق بحق طلب الع 
 بعقوبة اإلعدام وو استبدال العقوبة بعقوبة ارو.
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لم يتضمن  2004لعام  11تشير اللجنة جلل ون قانون العقوبات رقم  .12
وع حكم ين  علل ون جريمة التعميب   تسقط بالتقادم بما يتواأم 

 م  ن  ال قر  ال انية من الماد  ال امنة من المي اق.
ة جلل ون تقرير الدولة الطرو قد ر  من وية معلومات تشير اللجن .13

راصة بالشكاو  والقضايا المتصلة بأ عال التعميب، وو  ليات التبليغ 
عن تل  األ عال ووسائل مكا حة اإل  ت من العقاب ومحاسبة الجنا  
وطرق ونصاو وتعويضات الضحايا، ع و  علل عدم مكر وم لة 

  لضحايا التعميب وسوأ المعاملة من لبرامج تقديم العون والمساعد
عاد  تأهيل جسدع ون سإل وحماية حقوق م  حماية ورعاية طبية وا 
اإلنسانية والقانونية. كما لم يتطرق التقرير جلل التدابير المترم   إل 
مجال حماية المتظلمين والش ود والمحامين وغيرهم ممن ل م صلة 

قييم انجازات الدولة بالتحقيق من الترويو وا نتقام، مما يضعو ت
 الطرو  إل هما المجال.

ت حظ اللجنة ون  التقرير  قد وشار  الل ون دستور الدولة الطرو قد  .14
لسنة  12تبنل  كر  الرقابة علل دستورية القوانين و قا للقانون رقم 

،ا  جن هم  الرقابة لم توض  موض  التطبيق، كما ت حظ  2008
النظر  ل دستورية القوانين ، بما عدم وجود ج ات ورر  تقوم بم مة 

يك ل احترام وحماية الحقوق والحريات العامة الوارد   إل ال صل 
 ال الث من الدستور. 
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بشأن  2007لسنة  7تشير اللجنة جلل ون الماد  ال ال ة من قانون رقم  .15
ال صل  إل المنازعات اإلدارية  قد حصن العديد من القرارات اإلدارية 

 12لقضائية ، وهو ما يعد مساسا بأحكام الماد  من رقابة السلطة ا
من المي اق التإل وكدت علل حق التقاضإل بدرجات  لكل شر  

 راض  لو يت ا .
بشأن  عالية  ليات ت حظ اللجنة عدم تقديم التقرير ألية معلومات  .16

تلقإل الشكاو  وا لتماسات، وبراصة مد  استجابة اإلدارات 
وصول جلل تسويات مرضية ، بما ي  ر الحكومية والج ات المعنية  لل

 علل عملية قياس  عالية هم  اآلليات  إل حماية حقوق اإلنسان. 
ت حظ اللجنة ون التشريعات الراصة بنظام الحبس اإلحتياطإل  .17

لم تك ل ما  2004لسنة  23بموجب قانون اإلجراأات الجنائية رقم 
ن ، م 14يستوجب  المي اق  إل ن  ال قر  السابعة من الماد  

والراصة بوض  قواعد قانونية متعلقة بالتعويح  إل حا ت التوقيو 
 وو األعتقال التعس إل وو غير القانونإل .

ت حظ اللجنة ون التشريعات ا ست نائية  تتضمن وحكاما من شان ا  .18
تقييد حق األ راد  إل الحرية واألمان الشرصإل، والتإل وردت  إل 

المجتم  و قانون مكا حة بشان حماية  2002لسنة  17القانون رقم 
لسنة  5وقانون ج از امن الدولة رقم  2004لسنة  3اإلرهاب 
من المي اق،  14، مما يرالو ن  ال قر  الرامسة من الماد  2003

 والتإل جعلت من حا ت الحبس ا حتياطإل كقاعد  عامة.
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التقرير والردود ال حقة من الدولة الطرو لم يوضح ون ت حظ اللجنة  .19
 تشريعإل الم  وناط بوزار  الدارلية تولإل عملية  األنتراب .الن  ال

ت حظ اللجنة عدم ك اية ج ود الدولة الطرو  ل تسوية ووضا    .20
حملة الو ائق بما قد ي دع الإل ظ ور حا ت من جنعدام الجنسية لعدد 

شر  تقريبا ( وحرمان م ووسرهم من التمت   1500من األ راد )
دية واألجتماعية وال قا ية التإل ك ل ا المي اق بالحقوق المدنية واألقتصا
 لكل األ راد دون تمييز.

تشير اللجنة جلل ون نظام الك يل  يزيد  ل جوهر  من تبعية العمال  .21
الوا دين لك  ئ م، عندما منح ورباب العمل الحق  إل جلغاأ جقامة 
العامل والحصول علل موا قت  لمغادر  الب د وغيرها، كما ون هما 

ام تضمن جملة من األحكام التإل تتسبب  إل حرمان العامل من النظ
ن ائ  بشكل قانونإل عندما   يحترم  حق   إل ارتيار عمل  بشكل حر وا 

 صاحب العمل حقوق ، ع و  علل حرمان  من حرية التنقل.  
ت حظ اللجنة ضعو  عالية  ليات الرقابة والحماية عن متابعة  .22

ع م بحقوق م التإل ك ل ا ل م قانون ووضا  العمال الو دين وضمان تمت
العمل، سواأ من حيث عدد الم تشين وعدد عمليات الت تيش الميدانية 

 وتمكن الم تشين من تلق شكاو  العمال بلغات م المحلية.
قد است نل  ئة  2004لسنة  4ت حظ اللجنة ون قانون العمل رقم  .23

ما رصدت  عمال المنازل من التمت  بحماية وحكام ، كما تشير جلل 
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اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسان من امتنا  جدار  العمل عن 
استقبال الشكاو  المقدمة من عمال المنازل بدعو  عدم سريان قانون 

 العمل علي م.
لسنة  8ت حظ اللجنة ون وحكام قانون المطبوعات والنشر رقم  .24

ما تتضمن قيودا علل ممارسة األنشطة اإلع مية، وبراصة  1979
التإل تجيز لصاحب المطبوعة الصح ية  26جاأ  إل ن  الماد  

الحق  إل التظلم من قرار الوقو وو التعطيل وو جلغاأ الترري  جلل 
مجلس الوزراأ ر ل ش ر من صدور القرار، غير ان    يمكن  
الطعن  إل قرار مجلس الوزراأ المع يصدر  إل هما الشأن ويعد هما 

ق صاحب المطبوعة الصح ية  إل استن ام القرار ن ائيا، مما ي در ح
 طرق الطعن. 

ت حظ اللجنة ان التقرير اغ ل تقديم معلومات بشان القواعد القانونية  .25
الناظمة للحق  ل تنظيم التجمعات السلمية وما  اما كان هنا  شروط 

 واجب توا رها لتمت  كا ة مواطنل الدولة الطرو ب ما الحق .
بشان الجمعيات 2004لسنة  12رقم تشير اللجنة جلل ون قانون  .26

والم سسات الراصة  قد تضمن جملة من القيود التإل تعيق عمل 
م سسات المجتم  المدنإل، باإلضا ة جلل وجود العديد من المعوقات 
اإلدارية ومام جش ارها من شاكلة بطأ اإلجراأات وطول ومد دراسة 

با لتزام الشديد  عقود التأسيس والنظام األساسإل والبيروقراطية المتم لة
 بالنمامج الموضوعة لعقود التأسيس. 
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ت حظ اللجنة ون هنا  بعح ووج  الضعو  إل تحقيق غايات معينة  .27
من األهداو اإلنمائية لألل ية، وبراصة هدو تمكين المرو  ور   
مستو  مساهمت ا السياسية، وهدو اإلدار  المستدامة للبيئة. كما ون 

نتيجة زياد  العمالة الوا د  قد ي دع جلل  زياد  معد ت النمو السكان
تك يو الضغوط علل ردمات الرعاية الصحية والتعليمية واإلسكانية 
وغيرها بما يزيد احتما ت جضعاو مستو  تقديم هم  الردمات 

 ونوعيت ا.  
 :التـوصيــات 
اإلنسان  إل  توصإل اللجنة الدولة الطرو بنشر المي اق العربإل لحقوق .1

 الجريد  الرسمية.
توصإل اللجنة الدولة الطرو باترام تدابير  عالة لنشر الوعإل بالحقوق  .2

المنصو  علي ا  إل وحكام المي اق  إل ووساط القضاأ والموظ ين 
 المكل ين بإن ام القانون والجم ور بص ة عامة.

توصإل اللجنة بإيجاد وسائل للشر  المحكوم علي  باإلعدام  إل طلب  .3
ع ررو عررن العقوبررة وو اسررتبدال ا بعقوبررة ارررو اتسرراقا مرر  وحكررام المرراد  ال

 السادسة من المي اق.
حكرررم  2004لسرررنة  11توصرررإل اللجنرررة بتضرررمين قرررانون العقوبرررات رقرررم  .4

صريح ين  علل ون جريمة التعرميب   تسرقط بالتقرادم جعمرا  ألحكرام 
 ال قر  ال انية من الماد  ال امنة من المي اق.
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لدولررة الطرررو جلررل ت عيررل دور ال يئررات المعنيررة بررالتحقيق ترردعو اللجنررة ا .5
 ررإل كا ررة شرركاو  التعررميب وو سرروأ المعاملررة ودعررم اسررتق ليت ا،  ضرر  
عرررن تجميررر  بيانرررات جحصرررائية عرررن الشررركاو  والتحقيقرررات والم حقررررات 
سررررراأ  المعاملرررررة، وكرررررمل  البيانرررررات  واإلدانرررررات  رررررإل قضرررررايا التعرررررميب وا 

عرراد  الراصرة بطررق الجبررر المتاحرة لل ضررحايا بمرا  رإل ملرر  التعرويح وا 
 التأهيل.

تحث اللجة الدولة الطرو علل مواصة ج ودها من وجل جقررار مشررو   .6
قانون بشأن ور قيات البحث العلمإل وحماية األشرا  المشاركين  ل 

 البحوث الطبية .
جعراد  النظرر قرانون ا تجرار بالبشرر رقرم  الطررو الدولرة اللجنرة توصرإل .7

ين  وحكامررا راصررة بحمايررة وتعررويح الضررحايا وتضررم 2011لسررنة  15
نشاأ صندوق را  بتعويض م .  وا 

توصررررإل اللجنررررة الدولررررة الطرررررو باترررررام جميرررر  الترررردابير ال زمررررة لك الررررة  .8
، و راصة   2011لسنة  15التن يم ال عال لقانون ا تجار بالبشر رقم 

ون الم سسة القطرية لمكا حة اإلتجار بالبشر قد قامت بمساعد  العديرد 
 من الضحايا بر   دعاوع التعويح ومام المحاكم المرتصة .

تحث اللجنة الدولة الطرو علل تنظريم بررامج تدريبيرة وت قي يرة لمروظ إل  .9
جن ام القرانون والقضرا  ووعضراأ النيابرة العامرة والمروظ ين الطبيرين ممرن 
يتعاملون م  األشرا  ضحايا ا تجار بالبشر، كما تحث علل تعزيز 
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بت عيرررررل دور م سسرررررات المجتمررررر  المررررردنإل ووسرررررائل  ج ودهرررررا الراصرررررة
 اإلع م  إل التوعية بمراطر ا تجار بالبشر وسبل الوقاية من . 

لسنة  12توصإل اللجنة بت عيل وحكام قانون المحكمة الدستورية رقم  .10
وتو ير الدعم المادع واللوجستإل ل ا من اجل القيام بم ام ا  2008

 ز وحماية حقوق اإلنسان.ب عالية بوص  ا ضمانة جوهرية لتعزي
بشرررأن  2007لسرررنة  7توصرررإل اللجنرررة جعررراد  النظر رررإل القرررانون رقرررم  .11

ال صررل  ررإل المنازعررات اإلداريررة بمررا يضررمن جرضررا  جميرر  القرررارات 
اإلداريررررة لرقابرررررة السرررررلطة القضرررررائية لتكررررررس احتررررررام حرررررق التقاضرررررإل 

 بدرجات  الوارد  إل المي اق.
مايررة الدسررتورية لجميرر  تحرث اللجنررة الدولررة الطرررو علرل شررمولية الح .12

المررواطنين دون النظررر  يمررا جما كررانوا مررواطنين با صررل وم مررواطنين 
بررالتجنس تحقيقررا لمبرردو المسرراوا  وعرردم التمييررز ومررام القررانون، وبشرركل 

 را  المساوا  بين الجنسين.
علرل اتررام التردابير ال زمرة الترإل مرن  الطررو الدولرة اللجنرة تحرث .13

ر المعتمررد   ررإل المي رراق الراصررة بنظرررام شررأن ا ك الررة احترررام المعررايي
الحرربس ا حتيرراطإل وعرردم التوسرر   يرر ، وك الررة الضررمانات الراصرررة 
برررررررراحترام حقررررررررروق األشررررررررررا  الراضررررررررعين للحررررررررربس ا حتيررررررررراطإل، 

 وتعويض م عما يلحق ب م من وضرار  إل حالة جع ن براأت م.
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توصررررإل اللجنرررررة الدولرررررة الطررررررو باعرررراد  النظرررررر  رررررإل قرررررانون حمايرررررة  .14
لسنة  3وقانون مكا حة اإلرهاب رقم  2002لسنة  17 تم  رقملمجا

لضمان  2003لسنة  5وقانون جنشاأ ج از ومن الدولة رقم  2004
تمترر  جميرر  األشرررا  المحرررومين مررن حررريت م بجميرر  الضررمانات 

 األساسية الوارد   إل المي اق.
توصل اللجنة الدولة الطرو بر   سرن المسر ولية الجنائيرة مرن سرب   .15

سنة علل وقل تقدير اتساقا م  الممارسرات ال ضرلل  12سنوات جلل 
الترررإل تضررررمن مصررررلحة الط ررررل  ررررإل معاملرررة راصررررة تت ررررق مرررر  سررررن  

عاد  جدماج   إل المجتم .  وتصون كرامت  وتيسر تأهيل  وا 
توصإل اللجنة الدولة الطرو بالن  صراحة  رإل تشرريعات ا الوطنيرة  .16

ن علل عدم جوز حبس شر   بت قضائيا جعسرار  عرن الو راأ بردي
 ناتج عن التزام تعاقدع اتساقا م  الماد  ال امنة عشر  من المي اق.

مرن قرانون تنظريم  38تدعو اللجنة جلل جعاد  النظر  إل ن  الماد   .17
قامت م وك الت م رقم  والماد   2009لسنة  4درول ورروج الوا دين وا 

لسررنة  3مرن قررانون تنظريم الم سسررات العقابيرة واإلصرر حية رقرم  76
 ل حق العمال الوا دين  إل الحرية واآلمان الشرصرإل بما يك 2009

واستبدال حجز األبعاد بردار جيرواأ يراعرل  رإل جنشرائ ا وعمل را وضر  
 وحالة المرحلين وهو ما   يتوا ر  إل الم سسات العقابية. 
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تحث اللجنة الدولة الطرو علل مواصلة الج ود المبمولة  إل مجرال  .18
  وا لتماسرررات، وملررر  مرررن تعزيرررز دور و عاليرررة  ليرررات تلقرررإل الشررركاو 

ررر ل تررنظم حملررة توعيررة لتسرر يل اسررتردام األ ررراد المنت رر  حقرروق م 
لرررزام الج رررات واإلدارات الحكوميرررة  ل رررم  اآلليرررات اسرررترداما  عرررا ، وا 
المرتل ررررة علررررل التعرررراون مرررر  هررررم  اآلليررررات للوصررررول جلررررل تسررررويات 

 مرضية وعاجلة للشكاو  وا لتماسات.
باترررام كا ررة الترردابير التررإل مررن شرران ا  توصررإل اللجنررة الدولررة الطرررو .19

تعزيررررز مشرررراركة المررررواطنين  ررررإل جدار  الحيررررا  العامررررة، واإلسرررررا   ررررإل 
جصررردار قررررانون ا نترررراب ودعررررم الج رررات المنرررراط ب رررا جدار  العمليررررة 
ا نترابيرررة بمرررا يضرررمن تعبيرررر المرررواطنين عرررن وردت رررم بطريقرررة حرررر  

 ونزي ة.
لسررررنة  18نون رقررررم توصررررإل اللجنررررة بإعرررراد  النظررررر  ررررإل وحكررررام القررررا .20

بشان ا جتماعات العامة والمسريرات الترإل تقييرد حرق األ رراد  2004
 إل التجم  السلمإل ووض  ضوابط قانونية محردد تقتضري ا الضررور  
 رررإل مجتمررر  يحتررررم الحريرررات وحقررروق اإلنسررران عنرررد ممارسرررة اإلدار  
لص حيات ا  إل هما الشأن اتساقا م  ن  ال قر  السابعة مرن المراد  

 عة والعشرين من المي اق.الراب
توصإل اللجنة الدولة الطرو بإعاد  النظرر  رل  قرانون الجنسرية رقرم  .21

بمررا يك ررل مسرراوا  المرررو  القطريررة بالرجررل القطرررع  2005لسررنة  38
 ررإل كسرررب وبنائ ررا الجنسرررية، وحظررر التمييرررز بررين المرررواطن باألصرررل 
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 والمواطن بالتجنس علل صعيد التمت  بالحق  إل ا نترراب والترشرح
لل يئررررات التشررررريعية وتقلررررد الوظررررائو العامررررة مرررر  مراعررررا  المصررررلحة 

 ال ضلإل للط ل . 
توصإل اللجنة الدولة الطرو بك الة حق األشرا  المين ترم جسرقاط  .22

جنسررريت م بضرررمان ون ملررر  اإلسرررقاط لرررم يرررتم بشررركل تعسررر إل وو غيرررر 
مرن المي راق ، كمرا تحرث الدولرة  29من المراد   1قانونإل و قا لل قر  

ل مواصرلة ج ودهرا  رإل تجنريس )حراملإل الو رائق( وك الرة الطرو عل
 حق األ راد باكتساب الجنسية لمن  حا ت انعدام الجنسية.

توصرررإل اللجنرررة الدولرررة الطررررو علرررل اإلسررررا   رررإل تنقررريح تشرررريعات ا  .23
المتعلقرررة بإعمرررال حرررق األ رررراد  رررإل حريرررة الرررروع والتعبيرررر والحصرررول 

 علل المعلومات.
الإل تعزيز اإلجراأات المتعلقة بضرمان توصإل اللجنة الدولة الطرو  .24

المسررراوا  ال عليرررة  رررل حريرررة الحرررق  رررل التنقرررل وراصررر  السررر ر ررررارج 
 الب د .

تحرررث اللجنرررة الدولرررة الطررررو علرررل  ررررح تشرررري  بررراألجر المناسرررب  .25
يكون ك ي  بتغطية ن قات تكاليو المعيشرة األساسرية وعر ج بعرح 

 بالبشر. حا ت ا ستغ ل التإل ت دع جلل حا ت ل تجار 
تحث اللجنة علل بنراأ قاعرد  بيانرات راصرة براألمراح واإلصرابات  .26

الم نيررة  ررإل الدولرررة الطرررو، واسرررتردام ا  ررإل وضررر  سياسررة الوقايرررة 
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مات الصلة. كما ينبغإل جلزام وصحاب األعمال بتدريب العمال علل 
 قواعد الس مة الم نية ومراقبة تو ر شروط ا.

تماد نظام الحسابات البنكية  إل تشج  اللجنة الدولة الطرو علل اع .27
د ررر  وجرررور العمرررال الوا ررردين، بحيرررث يمكرررن مراقبرررة الترررزام وصرررحاب 

 األعمال بتقديم وجور العمال كاملة وبشكل منتظم.
توصررررإل اللجنررررة الدولررررة الطرررررو بتبنررررإل رريطررررة زمنيررررة إللغرررراأ نظررررام  .28

الك الة بما يتواأم م  حظر كا ة اسرتردام العمرل القسررع وظرو  را، 
سررررمان للعمررررال بتغييررررر وعمررررال م دون الحاجررررة جلررررل موا قررررة وكررررمل  ال

لغررراأ سرررلطة صررراحب العمرررل  رررإل  سررر  تأشررريرات  صررراحب العمرررل، وا 
لغاأ شرط حصرول العامرل علرل تأشرير  مغرادر . والرل حرين  العمال وا 
يتم مل ، تحث اللجنة علل ون تن رم الدولرة الطررو بالكامرل األحكرام 

ين وحريات م  إل جطار نظام القانونية التإل تحمإل حقوق العمال الوا د
الك يرل، وون ترو ر سرربل انتصراو قانونيررة  عالرة للعمررال الرمين تنت رر  

 حقوق م.
تحث اللجنة الدولة الطرو علل تحسرين قردرات م تشرإل العمرل علرل  .29

جرررراأات الصرررحة والسررر مة،  التحقيرررق  رررإل مرال رررات قرررانون العمرررل وا 
ل بمرا يك رإل وزياد  عدد الم تشين المس ولين عرن مراقبرة ومراكن العمر

لضرررررمان الترررررزام اصرررررحاب العمرررررل بقرررررانون العمرررررل ومعرررررايير الصرررررحة 
والسررر مة. كمرررا تح  رررا علرررل زيررراد  عررردد عمليرررات الت تررريش الميدانيرررة 
لضمان التطبيق األم ل  نظمة الصحة والس مة والعمل، واستردام 
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م تشرررررين وو متررررررجمين  ررررروريين يتكلمرررررون اللغرررررات األصرررررلية للعمرررررال 
 الوا دين.

نرررررة باإلسررررررا   رررررإل جقررررررار مشررررررو  قرررررانون المسرررررتردمين توصرررررإل اللج .30
بالمنازل المع   يزال قيد اإلجراأات التشرريعية، كمرا توصرإل بإيجراد 

 ج ة را  لتلقإل شكاوع عمال المنازل.
 12تحث اللجنة الدولة الطرو علل جعاد  النظر  ل  القرانون  رقرم  .31

بشررررأن الجمعيرررررات والم سسررررات الراصرررررة بمررررا يسرررررمح  2004لسررررنة 
ات المجتمرر  المرردنإل بالقيررام  ررإل دورهررا  ررإل المجتمرر ، وبشرركل لم سسرر

را  تشجي  م سسات المجتم  المدنإل ل نرراط  إل مجال الد ا  
عرررن حقررروق اإلنسررران ونشرررر  قا ت رررا و سررريما ال ئرررات األك رررر عرضرررة 

 ل نت ا .
تدعو اللجنة الدولة الطرو جلل مواصلة ج ودها الراميرة جلرل تمكرين  .32

اهمت ا األقتصررادية والسياسررية  ررإل المجتمرر  المرررو  ور رر  مسررتو  مسرر
 القطرع . 

توصرررررل اللجنرررررة باسرررررتدامة الررررردعم المرررررالإل والبشررررررع المقررررردم للقطرررررا   .33
الصرررحإل  رررإل ظرررل الزيررراد  السررركانية السرررريعة مرررن اجرررل ك الرررة نوعيرررة 
ومستو  الردمات الصرحية المقدمرة للمرواطنين والمقيمرين، وبراصرة 

در الطبيررررة وت عيررررل برررررامج ت يئررررة البنيررررة التحتيررررة وزيرررراد  عرررردد الكرررروا
الت قيو الصحإل والتركيز علرل وشركال الوقايرة سرواأ مرن حيرث نمرط 
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الحيررا  ام العوامررل السررلوكية المسررببة للمرررح ام بمكا حررة األمررراح 
 المعدية. 

توصررررإل اللجنررررة بررررأن تك ررررل الدولررررة الطرررررو جمكانيررررة التحرررراق جميرررر   .34
القطرررا  األط رررال، بمرررن  ررري م وط رررال العمرررال الوا ررردين العررراملين  رررإل 

 الرا ، بالمدارس الراصة وو العامة.
تشرررررج  اللجنرررررة الدولرررررة الطررررررو علرررررل مواصرررررة ج ودهرررررا  للت قيرررررو  .35

والتدريب علل حقوق اإلنسان وتعزيز بررامج التسرامح و قا رة التر رإل 
دماج رررا  رررإل المنررراهج واألنشرررطة التعليميرررة  وا ن تررران علرررل اآلررررر وا 

 وبرامج التدريب الرسمية وغير الرسمية.
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 ( الدورة الرابعة1ملحق رقم )

   :أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 رئيس اللجنة(  الدكتور/ عبد الرحيم يوسو العوضإل( 

 نائب الرئيس( الدكتور/ هادع بن علإل اليامإل( 

 عضو اللجنة(( الدكتور/ عبدالمجيد زع نإل 

 عضررو اللجنررة ومقرررر  المستشار/ وسعد نعيم يونس(
 التقرير(

 عضو اللجنة ( ام المحامإل/ عاصم منصور الربابعةاألست( 

  عضو اللجنة( المستشار/ محمد جمعة جاسم رلي ة  زي( 

 عضو اللجنة( السيد/عز الدين األصبحإل( 
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 ( الدورة الرابعة2ملحق رقم )

 أسماء وفد دولة قطر:
  معالإل الشي / وحمد بن محمد

 بن جبر  ل  انإل
دولإل بوزار  الرارجية مساعد الوزير لش ون التعاون ال

 القطرية )رئيس الو د(
  السيد/ سيو بن مقدم

 البوعينين 
س ير دولة قطر بجم ورية مصر العربية ومندوب ا 

 الدائم لد  جامعة الدول العربية
  الشي / رالد بن جاسم  ل

   انإل
 مدير مكتب حقوق اإلنسان بوزار  الرارجية

 تو  بإدار  ال تو  والعقود بوزار  العدلرئيس قسم ال  السيد/ محمد   د القحطانإل 
  مدير هيئة التقييم بالمجلس األعلل للتعليم لسليطإلاالدكتور / حمد  حسن 
 ورصائإل قانونإل بوزار  العمل السيد/ صالح علل ولرالدع 
 السيد / هنادع نظام الشا عإل

   
باح ة سياسية بمكتب حقوق اإلنسان بوزار  

 الرارجية
  عيسل السيد/ رالد علإل

 المالكإل
 سكرتير  انإل بس ار  دولة قطر بالقاهر 

 السيد / نور  ناصر المريرإل
  

مدير جدار  الدراسات والبحوث بالمجلس األعلل 
 لش ون األسر 

 السيد / بدرية علإل الحرمإل
  

باح ة اجتماعية باألمانة العامة للترطيط 
 التنموع

  السيد/ وسامة يوسو عبداهلل
 القرضاوع

   دولة قطر بالقاهر مستشار بس ار 
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 مدير جدار  حقوق اإلنسان بوزار  الدارلية العقيد/ عبداهلل صقر الم ندع 
  السيد/  واز محمد ناصر

 محمد الريس
 مدير جدار  ا ستردام بوزار  العمل

 مساعد مدير جدار  اإلسكان بوزار  الش ون ا جتماعية السيد/ رلي ة هتمإل ال تمإل 
  تاجر السيد/ محمد جبراهيم

 الساد 
 سكرتير وول بس ار  دولة قطر بالقاهر 

  الشي  /   د بن حمد العبد
 الرحمن  ل  انإل 

 ملحق دبلوماسإل بس ار  دولة قطر بالقاهر 

 ورصائإل قانونإل وول بالمجلس األعلل للصحة  السيد / و اأ عنبر النعيمإل 
  الدكتور/ محمد سعيد محمد

 الطيب
ان بوزار  ربير قانونإل بمكتب حقوق اإلنس

 الرارجية
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 جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق(

 الدورة اخلامسة

(21 - 26) / 12 / 2013 

 

 النظر يف التقارير املقدمة 

 من الدول األطراف 

 من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان( 48)مبوجب املادة 

 

 

 املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان العربية
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 جامعة الدول العربية
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ناقشتتتج ة نتتت  إلنتتت ا عرنيتتتات عةر األتتت  عةدن ألتتت  ع    عة نتتت    تتتت   ةتتت   .1

 تتتتت عة ألاتتتتاا عةر اتتتت   48عال تتتتا عج عةر األتتتت  عة دإلتتتت ا ا ند تتتت  عة تتتتا ا 
 26 -21ةإلنتتت ا عرنيتتتات تتتت     دةتتتا عةدا يتتت  عة نرنتتت ا دتتت   عة دتتت ا 

ا نتتت   ا رتتت  عةتتت    عةر األتتت  تتتت  عةنتتتا  ا   2013 ا  كتتتان ت /  ي  أليتتت
  ععد  ج عة  إلظاج  عةد صألاج عةداةأل .

د إلتتتل عةة نتتت  اتتتاةإل ع  عةد تتتاعة  عة  دتتت أ  عةانتتتاد عةتتت   /  دتتت   تتت   تتتت   .2
عة  ةتتتت   تألتتتت  عة يتتتتد ل ا فايتتتت   رتتتتاة  يتتتت أل    ةتتتت  عر تتتتا عج عةر األتتتت  

ةر األ    عةت    ت  عة دإل ا ااةنا  ا  عة ن  ل عة عف  ة ل  ا ر  عة    ع
  اةتتتألت  تتتت  ددةتتتت عةتتت سع عج  عة كييتتتتاج    تتتا  كتتتت /ع تتتاد ة نتتتت  
إلن ا عرنيات عةر األ   ت عالطت   ع  يت  عةت  إلاةت  إلنت ا عرنيتات 
تتت  عة  ةتت  عةطتت ت. ك تتا دنتت   عةة نتت  درتتا ت عة  ةتت  عةطتت ت تتت  ديتتةأل  

    ةتتتب قاتتت  2013عنتتت    شتتت  عةر تتت  عةدر أل ألتتت  دتتت   شتتتة  نتتت ت ا  
ة ناقشتتتت   ةة  ألتتتتتا عةإلكتتتت    عة رنتتتت  امعتتتتت ع  عةدن ألتتتت   ة  اةتتتتت    عتتتت  ع

 كييتتتتاج عة  د تتتت  عة تتتت ن    قتتتت  كتتتتات ةتتتت ةب عةدرتتتتا ت     تاعتتتت  تتتتت  
دإلنألتتتتا ع  تتتت عت عة   تتتت ا  تتتتت عنتتتت  عة  شتتتت     تتتتات   ةتتتت  /ت ا نتتتتا   
عةسألتتا عج ةةر ألتت   تتت عة ةتتاج عة يتت أل   ع  ةألتت  قتت  يتتا   تتت   يتتد  د 

 عة  عةر أل   ت عالأل اإلاج. عةكاأل   ت عةدياكالج  عةإلص  
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د إلتتتل عةة نتتت  اتتتاة ة   عة ا  ةتتت   تتتت عة  ةتتت  عةطتتت ت تتتت    تتتا  درسألتتتس  .3
 إل األ  إلن ا عرنيات  عن  ا ةا   دص ألنةا عة    ة   ت عةصك ب 

 عة  ةأل   عرقةأل أل  عة درةن  اإل األ  إلن ا عرنيات   عةد   نةا:
 تتتتت  عة دإلتتتتت ا دشتتتتتأل  عةة نتتتتت  اان تتتتت ا  عة  ةتتتتت  عةطتتتتت ت  ةتتتتت  عد اقألتتتتت  ع  -/

ة نا  ت  عةدرتت ألل  هألت    تتت  ت  ل عة را ةتت  /  عةرن ات  عةنايتتأل  /  
( ةيتتن  73ا   تتل عة  يتت   عالدإلتتا    قتت    عة  نيتتانأل  /  عة ةألنتت 

2012. 
دشتتأل  عةة نتت  ادصتت ألا عة  ةتت  عةطتت ت عةتت  عد اقألتت  إلنتت ا ع شتتدا   -ل

 2009ةيتتتتن   116    عرعاقتتتت  ا   تتتتل  عة  يتتتت   عردإلتتتتا    قتتتت  
عةُ ر   ةةنان ت  2009ةين   14 ةب ص    عةنان ت عردإلا    ق   ك

اشتتتتقت إلنتتتت ا عة رتتتتاقألت  ك تتتتا دشتتتتأل   2006ةيتتتتن  29عالدإلتتتتا    قتتتت  
عةة نتتتت  اتتتتاال  عدعج عةدتتتت  عددتتتت دةا عة  ةتتتت  اشتتتتقت   تتتت  ع ط تتتتا      

 .عرعاق  ت    ع س عةدرةأل  عةرا 
عالد تتا  ااةاشتت  د إلتتل عةة نتت  اتتمق ع  عريتتد عدأل أل  عة طنألتت  ة كاتإلتت   -ج 

 عةدتت  دنتت   عةتت  د يتت   إلتتا    فأليتت   تت  عة قاألتت   2012تتت  عتتا  
 عة  إلنتت  عةن تتافأل   عةرنتتال  إل األتت  عة تتإلاألا  عةدرتتا ت عةتت  ة   ك تتا 
دشتتتأل  عةة نتتت  اتتتاة ة   عةدتتت  داتتت ةةا عة  ةتتت  عةطتتت ت تتتت    تتتا   كاتإلتتت  
عةيتتد ا  عرد تتا  ااةاشتت    صتتا قدةا عةتت  عةر ألتت   تتت عالد اقألتتاج  عج 

 ةر ق . ع
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دشتتتأل  عةة نتتت  امن تتتاسعج عةة نتتت  عة طنألتتت  ة كاتإلتتت  عرد تتتا  ااةاشتتت  تتتت   -ث
عةدنيتتتتتألا اتتتتتألت  ددةتتتتتت ع  ةتتتتتسا عة طنألتتتتت  عة رنألتتتتت  ا كاتإلتتتتت  عرد تتتتتا  

 .ااةاش 
د إلتتل عةة نتتت  اتتاق ع  عيتتتد عدأل أل  إل األتتت  إلنتت ا عةر اةتتت    عاليتتتد عدأل أل   -ج

 عة طنأل  ةةط  ة .
 :المالحظات 

 أوال :مالحظات عامة:
ه تت  عةدن أل عةدشتت ألراج  عةدتت عاأل  عة ددتت ا  تتت قاتت  عة  ةتت  عةطتت ت تأل تتا / .4

ألدتتت  ارتتتو عةإلنتتت ا عةتتت ع  ا تتتت  عة ألاتتتاا  اتتت : درسألتتتس اناتتتت  عةدتتت د  
(  تتت عة تتا ا ع  ةتت  ةة ألاتتاا   كتت ةب درسألسإلتتا 2 عةديتتا و  تنتتاف ةة نتت ا  

عةشر ل ت  دن أل  عة صأل  تنا ةن  عة ا ا عةاانألت   تت عة ألاتاا   /أل تاف 
  عة  ةتتتتتت  عةطتتتتتت ت اشتتتتتتقت عةدتتتتتت عاأل  عةداصتتتتتت  اإلتتتتتتاالج عةطتتتتتت ع    ةتتتتتت  

 .عريدانافأل   تناف ةن  عة ا ا عة عار   ت عة ألااا
ة  ألش  عةدن أل   ة  قألا  عة  ة  عةط ت ااددا  عةد عاأل  عة نايا  ة  عد    .5

 .دش ألرادةا عة طنأل     /إلكا  عة ألااا
عة  ةتت  عةطتت ت  ةت  ألدطتت ا عةدن ألتت   ةت  عة ر قتتاج  عةدإلتت ألاج عةدت  د ع تت  .6

 .ت  د كألت ع شدا   ت عةإلن ا عة نص   عةألةا ااة ألااا
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عتت و عةدن ألتت  عةدشتت ألراج عة طنألتت  عة نيتت     تت  /إلكتتا  عة ألاتتاا   ت  .7
عةدطتتت ا  تتتت  عةإلتتتاالج  ةتتت  عة  ا يتتت  عة رةألتتت  ةد دتتت  عالشتتتدا  ادةتتتب 

 عةإلن ا.
 د إلتتظ عةة نتتت  /ت عةدن ألتتت  قتت   تتتاد  ند تتتااف تأل تتا ألدرةتتتا ااةدتتت عاأل  عةدتتت  .8

/دد دةا عة  ة  عةط ت ةإل األ  ارتو عةإلنت ا عةت ع  ا تت  عة ألاتاا    تت 
 .ناإلأل  /د ل /يةل ت  عةارو عآلد   ت عةإلن ا

 ثانيا: مالحظات تتعلق بمحتوى التقرير:
د إلتتتظ عةة نتتت  /ت دن ألتتت  عة  ةتتت  عةطتتت ت قتتت   تتتاد  ند تتتاا تأل تتتا ألدرةتتتا  .9

اا  إل األتتت  ااةدشتتت ألراج  عةدتتت عاأل  عةدتتت  عددتتت دةا ةإل األتتت  عةإلتتتا تتتت  عةإلألتتت
 .  أل  ع شدا   ت عردد اد عةني  

د إلظ عةة نت  /ت قتان ت عر ت عدعج عة سعفألت  ال ألك ت  إلتا عة إلكت    .10
عةألتتت  ارن اتتت  عرعتتت ع  تتتت  طةتتتل عةر تتت  /  عيتتتدا عةةا ارن اتتت  /دتتتت  ةتتت  

 . ألنظ  عةنان ت    عدعج   ع عةإلا
د إلتتتظ عةة نتتت  /ت قتتتان ت عر تتت عدعج عة سعفألتتت  ال ألاطتتت  عةدإلنألنتتتاج  .11

ع  ةتتتتت  عة ندسعتتتتتت  دإلتتتتتتج  طتتتتتتقج عةدرتتتتت ألل عة تتتتتتا   /  عة رنتتتتتت   عنتتتتتت    
عة إلاك تتت    ال د  تتت  نصتتت   داصتتت  ةدرتتت ألو عة تتتإلاألا  ال عةن ععتتت  

 . عةرا   ةةدر ألو
د إلتتظ عةة نتت  /ت   أل تت  عةدرتت ألل ديتتنط ااةدنتتا   تتت  عةدشتت ألراج   .12

 عة طنأل  ةة  ة  عةط ت       ا ألداةت ن  عة ا ا عةاا ن   ت عة ألااا.
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ت  شقت  2006ةين   51عةة ن   /ت عةنان ت عالدإلا    ق   د إلظ .13
 كاتإلتتتت  عرد تتتتا  ااةاشتتتت  عةتتتت   أل اتتتت  عرطتتتتا  عةنتتتتان ن  ةةدرا تتتت   تتتت  
عةن األا عة درةن  اة   عة  أل   قت   تاد داةألتاف  تت األتات عةن ععت  عةنان نألت  
عةدتت  درتتاة   إلنتت ا عة تتإلاألا   كأل ألتت  إل األتت  عة تتإلاألا  عةشتتة      تت   

   عدعج داص  / ا   ةاج عةدإلنألا /  عةإلكت  عنت  نظت     كانأل   داا 
    عة ت عف    ةت  ألد ت ت عةنتان ت  نشتاد لةألت  ة يتاع ا عة تإلاألا   ات : 

 .  نشاد صن  ا ة ياع ا عة إلاألا
د إلتتظ عةة نتت  /ت دشتت ألراج عة  ةتت  عةطتت ت ةتت  دد تت ت  تتا أل تت ت   .14

إلتتتتا عةدنا تتتت  ا   ادتتتت  ةكتتتت  شتتتتد  دا تتتت  ة الألدةتتتتا عةن تتتتافأل  تتتتت  
 ألا عةداص  اق ت عة  ة .عةن ا

د إلظ عةة ن  /ت عةدن أل  ة  ألدنا   عةدش ألراج عة درةن  اإلا عة دة   .15
تتت   تت اناج   داطتت  اتتاةإلاس عرإلدألتتاط   اداصتت ف عةإلتتا تتت  عةتتدظة  

  ت ق ع  عةنا   عةصا       ااةإلاس عرإلدألاط .
د إلتتظ عةة نتت  /نتت  تأل تتا ألدتت  عة  تت  عةنتتان ن  ةةن تتاا عة ند تتألت  .16

إلةألتت  هألتت   ع تتو عةتت  دتت ت  تتا  تت  عةألتت  ع  تت  ااةنيتتا  ةة إلتتاك  عة 
 . ةن اا عة إلك   عالدإلا أل 

د إلتظ عةة نت  /ت عةدن ألت  ةت  ألت   تألتت   شتا ا  ةت    ت   دشت أل  ألك تت   .17
عةإلا ت  عةدر ألو داص  عن  اات ج عةات عدا  ع دطتاد عةن تافأل  طانتاف 

 (  ت عة ألااا.19ةة ا ا  
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عةناظ تتتتت  ة تتتتت ات إل ألتتتتت   د إلتتتتتظ عةة نتتتتت  هألتتتتتال عةن ععتتتتت  عةنان نألتتتتت  .18
عة  ا ي  عةيألايأل     ةتب ة ت ات  ددتا  عةدت عاأل  عةدت  د ت ت   ا يت  
ع تتت ع  ةةتت ع عةإلتتا   كتت ةب عةن ععتت  عةنان نألتت  عةداصتت  اك اةتت  عةإلتتا تتت  
دنظأل  عةد  راج عةية أل   عة يتأل عج ة ت ات د دت  كاتت   ت عطن  عة  ةت  

 عةط ت اة ع عةإلا.
ت  عةدتت عاأل  عة ددتت ا  تتت قاةةتتا عةتت  عةتت ه   تتت  ةتت   عة  ةتت  عةطتت   .19

اشتتقت  نةتتاد  شتتكة  ع شتتدا   تتت تفتت  أعةاتت  تأ  ال /ت عةة نتت  د إلتتظ 
  يد  ع  دةب عة شكة  

د إلتتتتظ عةة نتتتت   تتتترت  عةن ععتتتت  عةنان نألتتتت  عةداصتتتت  انتتتتس  عة ةكألتتتت   .20
ةة ن ر  عةرا     ك ةب ع        لةألاج داص  ااةدظة   ت ق ع عج نس  

 عة كةأل  ةة ن ر  عةرا  .
 إلتتتتظ عةة نتتتت  عتتتت     تتتت أ عةن ععتتتت  عةنان نألتتتت  عة درةنتتتت  اا كانألتتتت  د .21

عةطرتت عةتت  قتت ع عج عة ةتتاج عر ع ألتت  عةناف تت  عةتت   صتت ع  عة طا عتتاج 
 عةصإل أل  

د إلظ عةة ن  هألال  طا  ناظ  ت  عة  ةت  عةطت ت دتا  ا ت ات  .22
عةإلصتتتتت   عةتتتتت   رة  تتتتتاج اإلتتتتت سا عةةألفتتتتتاج عةرا تتتتت  /  عةكألانتتتتتاج عةدتتتتت  

   ل دق ألت  ص ةةا  ةكات  ع ت ع  ا ا أل ت ت د طة  ا ظافت عا   
 د ع   عة رة  اج اش اتأل .
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د إلتتتتظ عةة نتتتت  /ت دشتتتت ألراج عة  ةتتتت  عةطتتتت ت دتتتتن  عةتتتت  ارتتتتو  .23
عةرن اتتتتاج عةيتتتتاةا  ةةإل ألتتتت  ةةصتتتتإل ألألت  عة تتتت  نألت  ك تتتتا د إلتتتتظ عةة نتتتت  
د تتتت   شتتتتاك  عالند نتتتتج ةة قااتتتت   عتتتت     تتتت أ  تتتت عاط  تتتت   عة قااتتتت  

  ش  طةا.
عا  ت عةد ألألس األت عة     عة  لا  ت إلألتث شت  ط د إلظ عةة ن  ن   .24

عةس عج  ت هأل  إلا ة   نيأل  عة  ة  عةط ت  لاا    داص ف تأل ا ألدرةا 
 ا نيأل  ع  ال .

د إلتتتظ عةة نتتت  عتتت   د  تتتألو عةدن أل اشتتتك   قألتتتا ع إلكتتتا  عةنان نألتتت   .25
  عةد عاأل عةر ةأل  عة دد ا  ت عة  ة  عةط ت ة كاتإل  عةرنت عالي  .

  اتتقت دشتت ألراج عة  ةتت  عةطتت ت دتتن  عةتت  دتت تأل  ق ععتت  /تتتا  عةدن ألتت .26
دإل تتتظ عةصتتتإل   شتتت  ط عةيتتت    عة ةنألتتت  تتتت  / تتتاكت عةر تتت   هألتتت  /ت 
عةة نتتت  د إلتتتظ /ت ع إلصتتتادعج عة درةنتتت  اارصتتتاااج عة ةنألتتت   إلتتتاالج 
عة تتتتاا تتتت  / تتتاكت عةر تتت   درطتتت   الةتتت  عةتتت   تتترت عةدتتتسع  كاألتتت   تتتت 

  .عة ةنأل  / اال عةر   اارو /إلكا  دش ألراج عةصإل 
دشأل  عةة ن   ة  قألا    ا ا /ا  ظا  ادطاألا نظا  عةدا ألت عةصتإل   .27

ةيتتن   8ةةر تتا   هألتت  /نةتتا د إلتتظ عتت   عشتتد عط عةنتتان ت عالدإلتتا    قتت  
ت  شقت دنظأل  ع قتاج عةر ت  رةسع ألت  دت تأل  عةدتق ألت عةصتإل   1980
 .ةةر ا 
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 هتتت  عة ةتتت   عةدتتت  اتتت ةدةا عة  ةتتت  عةطتتت ت  تتتت / تتت  دإليتتتألت نظتتتا   .28
عةك ألت   دت تأل  إل األتت  /ت ت  ةةر اةت  عة عتتت ا   ال /ت عةة نت  د إلتظ اتتقت 
نظا  عةك اة  ألإل   عةرا   عة عت  ت  كاأل   ت ع إلألات  ت عةإل األ  عةدت  
أل ت  ا عةنان ت عة طن  ت  عة  ا ي  عةر ةأل    ا  إلظ   صا  ا  ت عس 

 عةي     رت عةدسع  /صإلال عةر   ا ةب(. 
تتت  شتتقت  1980ةيتتن   8 ت عالدإلتتا    قتت  د إلتتظ عةة نتت  /ت عةنتتان .29

دنظأل  ع قاج عةر   ق  عيدان  ش ألإل  ع ا  عة ناس    ت ت  إلك ة  
 ت عةد د  اإل األ  /إلكا    ع    عة   ألسأل   ت عإلد االج درت و  ت   
عةشتتتتتت ألإل  ةصتتتتتت    ددة تتتتتت   تتتتتتت عريتتتتتتادا عةا نألتتتتتت   عة را ةتتتتتت  عةنايتتتتتتأل  

  . عريدغ   عرقدصا  
تتت  شتتقت  1980ةيتتن   8نتتان ت عالدإلتتا    قتت  د إلتتظ عةة نتت  /ت عة .30

دنظأل  ع قاج عةر   ق  إلظ  إل أل    ا يت  عةر ت  عةننتاا   عةإلتا تت  
 ت عة ألاتاا   35عر  عل ا ا ألدرا و ص عإل      ا د  ند  عة ا ا 

 عةد  /ق ج اة   عةإلن ا   عج عة  ة  عةط ت  ة  دنظأل ةا   ا ا أل ن  
يادا عة  . را ة   ت قا  /صإلال عةر  كات  ص    يدغ   عةر ا   ع 

د إلتتظ عةة نتت  /ت عة  ةتت  عةطتت ت ةتت  ددتتات دطتت   طنألتت  ةنشتت  اناتتت   .31
 إلن ا عرنيات  ت /     ات إل األدةا عة  عة  ل عةارأل .
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 :التوصيات 
د صتتت  عةة نتتت  عة  ةتتت  عةطتتت ت اتتتقت دك تتت  دشتتت ألرادةا عة طنألتتت  إلتتتا  (1

ل عةر ت  /  عيتدا عةةا ارن ات  عة إلك   عةأل  ارن ا  عرعت ع  تت  طةت
 ./دت  دنظأل    ع عةإلا

د ص  عةة ن  عة  ة  عةط ت ااةر   عةت    عد ت  عةنت عنألت عة طنألت   (2
 د تتت ألنةا /إلكتتتا  عد اقألتتت   نا  تتت  عةدرتتت ألل عاتتت  درتتت أل  قتتتان ن  
عةرن ااج  قان ت عر  عدعج عة سعفأل  ةد  أل    ألت  /شتكا  عةدرت ألل 

ة  أل تت  عةدرتت ألل  دشتت أل  صتت عإل   تتت دتت     تت  در ألتتت قتتان ن  
عن ا    أل   عةدر ألل   ن  دةب عة  ا يتاج  ع ع تا  عةت  ع و 

 . عة عق 
د صتتت  عةة نتتت  عة  ةتتت  عةطتتت ت ااددتتتا  كاتتتت  عةدتتت عاأل  ة  تتت  اتتت ع    (3

ةدن أل  عةر ت  عة ياع ا ة إلاألا عةدر ألل   د تأل  عةإل األت   عة عاألت  
عتتتتتتا ا دتتتتتتق ألةة   يتتتتتت ألاف  ن يتتتتتتألاف  إل األتتتتتت   إلنتتتتتت قة  عةطاألتتتتتت  ةةتتتتتت    ع 

 . عرنيانأل   عةنان نأل 
د صتت  عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت ااددتتا  كاتتت  عةد عاأل عةدشتت ألرأل  ة رتت   (4

   أل   عةدر ألل ال دينط ااةدنا  .
د صتتتتت  عةة نتتتتت  عة  ةتتتتت  عةطتتتتت ت اااليتتتتت ع  تتتتتت   قتتتتت ع  عةدرتتتتت أل ج  (5

تت  شتقت  2006( ةيتن  51عة ند إل  عة  عةنتان ت عردإلتا    قت   
 تتتت  در ألتتتتت /كاتتتت  دإل ألتتتت عف ة  أل تتتت   كاتإلتتتت  عرد تتتتا  ااةاشتتتت      
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عرد تتا  ااةاشتت   دشتت أل  عةرن اتتاج   تتت  عةإلتت  ع  نتت  ةةتتا   عةتتن  
عةتت  عةن ععتت  عةنان نألتت  عةدتت  درتتاة  إلنتت ا عة تتإلاألا  كأل ألتت  إل األتت  
عة إلاألا  عةشة     عداا     عدعج داص  / تا   ةتاج عةدإلنألتا /  

نشتتتاد لةألتتت  ة يتتتاع ا عة  تتتإلاألا عة إلتتتاك  عنتتت  نظتتت   تتت   عة تتت عف    ع 
 .ةة نيألت  ا :  نشاد صن  ا دا  ادر أل ة       /أل عد

دإلث عةة ن  عة  ة  عةطت ت عةت  عةدطاألتا عة رتا  ةةنتان ت عردإلتا    (6
تتتتتتت  شتتتتتتقت  كاتإلتتتتتت  عرد تتتتتتا  ااةاشتتتتتت    2006( ةيتتتتتتن  51 قتتتتتت   

  عريد  ع  ت  دن أل  عريد عدأل أل  عة طنأل  اكات   إلا   ا عةد س.
 نظ  ةةنان ت ع ياي  ةةن تاا ا تا د ص  عةة ن  ادر أل  عةدش أل  عة (7

أل تت ت ة  ألتت  عةن تتتاا عةتت   يتتد ل  إلتتتاك  عر تتا عج عة إلةألتتت  /  
عردإلا ألتتتت  ع يتتتتدن ةأل   داصتتتت  امد تتتتا   ةنتتتتدة  ة  ةتتتتس /عةتتتت  

 ةةن اد  يدن  كةألاف عت عةيةط  عةدن أل أل .
د صتتت  عةة نتتت  عة  ةتتت  عةطتتت ت ا  تتت  دشتتت ألراج د تتت ت عةدنا تتت   (8

 عة     دألت ت  ك  عةإلاالج.
د صتتتتت  عةة نتتتتت  عة  ةتتتتت  عةطتتتتت ت ا  تتتتت  دشتتتتت أل  ألرتتتتتسس  تتتتت اناج  (9

عة إلاتت س  إلدألاطألتتاف داصتت   تتت إلألتتث عةإلتتا تتت  عةطرتتت تتت  قتت ع  
عةإلتتتتاس عرإلدألتتتتاط    تتتتت  طةتتتتل عةدرتتتت ألو إلألن تتتتا ألااتتتتج /ت  تتتت ع 

 عةإلاس دري  .
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د صتت  عةة نتت  تأل تتا ألدتت  عة إلاك تت  عةرا ةتت  اتتقت ألندتت ت عةإلتتا تتت   (10
 تت   تتا  تتاد تتت  عة ألاتتاا درألتتألت  إلتتا  تتت    ألتت  عةإلتتاالج  ةةد عتتتا 

  /ت أل دو اال عة ياع ا عةن افأل  عة  نطاا  عي .
د صتت  عةة نتت  ا  تت  ق ععتت  قان نألتت   تتت شتتقنةا  تت ات عةإلتتا تتت   (11

عةدر ألو ااةنيا  ةك   ت كات  إلأل  دطتق ق تاف  دطاألنتاف ةة تا ا 
 (  ت عة ألااا.19 

د ع  عةة نت  عة  ةت  عةطت ت  ةت  عاليتد  ع  تت   ةت   د كتألت عة ت /ا  (12
 ش ألرةا ةة شا ك  ت  عةشقت عةرا  ةةا  . د

دتتتتت ع  عةة نتتتتت  ة  تتتتت  ق ععتتتتت  قان نألتتتتت  ناظ تتتتت  ة تتتتت ات عةإل ألتتتتت   . (13
عةيألايأل     ةب ة  ات عددا  عةد عاأل  عةد  د  ت   ا ي  ع ت ع  

 .ةة ع عةإلا
دإلث عةة نت  عة  ةت  عةطت ت عةت  يتت ق ععت  قان نألت  داصت  اك اةت   (14

أل عج ة ت ات د دتت  كاتتت  عةإلتا تتت  دنظتأل  عةد  رتتاج عةيتة أل   عة يتت
 .  عطن  عة  ة  عةط ت اة ع عةإلا

د ص  عةة ن  عةط ت ااددا  كات  عةد عاأل  عة س ت  عةدت   تت شتانةا  (15
  عالشدا   ت تف  أعةا  تأ.  نةاد  شكة  

د ع  عةة ن  ةدإل أل  إلاالج  صا  ا ع   ع  عةداص  اشك  ص ألو  (16
 . ت تناف ةةن عنألت عة طنأل  عة ر    ا  ت  عة  ة  عةط



 -90- 

دتتتت ع  عةة نتتتت  ةيتتتتت ق ععتتتت  قان نألتتتت  داصتتتت  ةنتتتتس  عة ةكألتتتت  ةة ن رتتتت   (17
عةرا     ك ةب  أل ا  لةألاج داص  ااةدظة   ت قت ع عج نتس  عة كةألت  

 ةة ن ر  عةرا   .
دتت ع  عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت ة  تت   طتتا  نتتاظ  ة تت ات عةإلصتت    (18

عةتتت   رة  تتتاج اإلتتت سا عةةألفتتتاج عةرا تتت  /  عةكألانتتتاج عةدتتت  د تتتطة  
 .    دق ألت  ص ةةا    ات د ع ةةا ةكات  ع ت ع ا ظافت عا

دإلث عةة ن  عة  ةت  عةطت ت عةت   ةغتاد دشت ألرادةا عةدت  دتن  عةت   (19
 ارو عةرن ااج عةياةا  ةةإل أل  ةةصإل ألألت.

د ع  عةة ن  عة  ة  عةط ت ا يو عة سأل   ت عةإل ألاج عةت  عة  تاد  (20
 عالةكد  ن  .

ألنايتتل  تتت  د صتت  عةة نتت  اتتاةنظ  تتت    تت  دشتت أل  /  عددتتا   تتا (21
   عدعج ة  ات ع   عةد ألألس األت عة  /ا  عة    ت  شت  ط عةتس عج 

  لاا    ت هأل  إلا ة   نيأل  عة  ة  عةط ت.
د صتت  عةة نتت  اتتاةنظ  تتت  عصتت ع  قتتان ت عدإلتتا   دتتا  ة كاتإلتت   (22

 عةرنت عالي  .
د صتت  عةة نتت  ااريتت ع  امصتت ع  قتتان ت ألإل تت  إلنتت ا عةط تت  ا تتا  (23

  ألتتت  /شتتتكا  عةرنتتتت عةاتتت ن   أل ععتتت   صتتتةإلد  عة  تتتة    ألإلظتتت 
.    
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د ص  عةة ن  ا    دش أل  ألرتسس إلنت ا تفت  عة يتنألت ا تا أل ت ت  (24
 ةة  إلألاا ك أل    ا ألاف   رن ألاف.

دإلتتتث عةة نتتت  عةتتت  دشتتت أل  عةرن اتتت  عةتتت  /صتتتإلال عةر تتت  عةتتت ألت ال  (25
ألن  تتتتت ت ادتتتتت  ألل عةر تتتتتا  عةتتتتت  عةيتتتتت    عة ةنألتتتتت     عقاتتتتت  دتتتتت ت  

 ش  طةا. 
ت  ةتت  عريتت ع  تتت   قتت ع   شتت    قتتان ت دتت ع  عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت   (26

 8اشتتقت عةدتتق ألت عةصتتإل    كتت ةب د تت ألت عةنتتان ت عالدإلتتا    قتت  
تتت  شتتقت دنظتأل  ع قتتاج عةر تت  نصتا داصتتا امةسع ألتت   1980ةيتن  

 د تأل  عةدق ألت عةصإل  ةةر ا .
دإلث عةة ن  عة  ة  عةط ت عة  دإليألت ق  عج   دش  عةر ت  عةت   (27

 تتت   ع  تتت عدعج عةصتتتإل   عةيتتت    عةدإلنألتتتا تتتت   داة تتتاج قتتتان ت عةر
عة ةنأل   ا ا ألك ت  ة ت ات عةدتسع   ت ع عةنطتا  اقإلكتا  قتان ت عةر ت  
  راألأل  عةصإل   عةي    عة ةنأل    عيتدد ع    دشتألت /   دت   ألت 
تتت  ألألت ألدكة تت ت عةةغتتاج ع صتتةأل  ةةر تتا  عة عتتت ألت  تتت / تت  دةنتت  

  دي أل  عةشكا ل اشك  ترا .
قتتتت ع   شتتتت    قتتتتان ت اشتتتتقت ع تتتتا  د صتتتت  عةة نتتتت  ااريتتتت ع  تتتتت    (28

 عةد    عة يان ا عة   ال ألسع  قأل  عر  عدعج عةدش ألرأل .
دإلتتث عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت عةتت     عج نتت  صتت ألو ألدرةتتا اتتمق ع   (29

إل ألتت  عةر تت  عةننتتاا   عةإلتتا تتت  عر تت عل تتت  قان نةتتا عةتت طن  ا تتا 
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 ت عة ألااا عةد  ال دإلظ      عةإلنت ا  35ألد عد     ن  عة ا ا 
ن   ا دنظ ة ا. ع 

د صتت  عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت ا  عصتتة   ة   تتا عة ع ألتت   ةتت   أل تتا   (30
عةاألفتتت  عة  عدألتتت  ةر تتت   كييتتتاج عة  د تتت  عة تتت ن   دشتتت رةا عةتتت  
عةنألتتتتتا  اتتتتت    ا تتتتتت  عة  د تتتتت    اشتتتتتك  دتتتتتا  دشتتتتت أل   كييتتتتتاج 
عة  د تت  عة تت ن  ةاندتت عط تتت    تتا  عةتت تا  عتتت إلنتت ا عرنيتتات 

 ع كا  ع    ةاندةاب. نش  اناتدةا  اليأل ا ةة فاج 
 8دتت ع  عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت  ةتت  د تت ألت عةنتتان ت عالدإلتتا    قتت   (31

تتت  شتتقت دنظتتأل  ع قتتاج عةر تت  نصتتا داصتتا انيتتا   1980ةيتتن  
  إل  ا ةدرألألت ع شدا  عة راقألت ت   كيياج عةنطا  عةدا .

دإلتتث عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت عةتت  عيتتدإل عث نظتتا  دتتا  ااةدتتق ألت  (32
  عاط د ت  عةشاال  ة  عةاإلتث عتت ع ت      عةاطاة        

 ت  عةنطا  عةدا   ع   عالعد ا  عة  عةنطا  عةإلك   .
 تتتتت  19دتتتت ع  عةة نتتتت  عة  ةتتتت  عةطتتتت ت  ةتتتت    عد تتتت  نتتتت  عة تتتتا ا  (33

عة يتتد   عةداصتت  ادنتت أل  دتت  اج عة عاألتت  عةصتتإلأل  ةة تت عطنألت   ت 
 ت عة ألااا  ا ا ألك    39ي ع      ن  عة ن ا ع  ة   ت عة ا ا 

 د    أل  /تت ع  عة  د ت  اتاةإلا تت  عة عاألت  عةصتإلأل  يت عد /كتان ع د
   عطنألت /   عت ألت.
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د ص  عةة ن  عة  ة  عةطت ت اقددتا  كاتت  عةدت عاأل   تت / ت  دت  ألل  (34
عتتتت ع    ة  ا يتتتت  عةر تتتت   دتتتت تأل    دق ألتتتت      عرعاقتتتتاج  ةنألتتتتا  ع 
عةر تت  عة نايتتل تتت  عةنطتتا  عةإلكتت     عةدتتا   تتت دتت   دإل ألتت  

ةة   ت ع   عة ظافت عةشتاه ا /يت ا  ااةنتان ت عة إلةت   نيا   ف أل 
ةةد    عة  نأل  ةةةألفاج  عة  عف  عةداارت  ر تا ا /ات ظا   عةت   إلت   

 %  ت ش عه  دةب عة ةاج ة    عرعاق .2نيا   
د صتتت  عةة نتتت  عة  ةتتت  عةطتتت ت ا  عصتتتة   ة   تتتا عةداصتتت  ا  تتت   (35

 األدةتا دط   طنألت  ةنشت  اناتت  إلنت ا عرنيتات  تت / ت   ت ات إل
عةتتتت  عة تتتت ل عةارألتتتت    كتتتت ةب درسألتتتتس   تتتت  اتتتت ع   عةديتتتتا و  اناتتتتت  
عةدتتتت د   عالن دتتتتاأ عةتتتت  عآلدتتتت  تتتتت  عة نتتتتا    ع نشتتتتط  عةدرةأل ألتتتت  
 اتت ع   عةدتت  ألل عة يتت أل   هألتت  عة يتت أل    دتت ع  ا  ةتت  قألتتاس /اتت  

     عةا ع  .
دإلتتث عةة نتت  عة  ةتت  عةطتت ت عةتت    عصتتة  عة ةتت   عةداصتت  امنشتتاد  (36

  طنأل  ةإلن ا عالنيات  تناف ة اا  د اا ألس.عة كيي  عة
د صتتت  عةة نتتت  عة  ةتتت  عةطتتت ت ا  عصتتتة   ة   تتتا تتتت  شتتتقت  يتتتقة   (37

ب عة  ةألتتتتتت  عة رنألتتتتتت  ةإلنتتتتتت ا عة صتتتتتتا ق   عرن تتتتتت ا   ةتتتتتت  عةصتتتتتتك  
 .عالنيات

د ص  عةة نت  ا  عصتة  عة  ةت  عةطت ت ة ة   تا تت  دإليتألت عةاألفت   (38
إليألت عة  ا ياج عةدش ألرأل  عة طنأل  عةإلا ن   ةإلن ا عرنيات   د

  عةيألاياج عةةا ت   ة  عةدن أل  عةكا    إلكا  عة ألااا.
 



 -94- 

 ( الدورة الخامسة1ملحق رقم )

   :أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

   نافتتتتتتل  فتتتتتتألس عةة نتتتتتت   عة كد  ي  ا   ات عة  عةألا - 
  فألس عة   ا عةدا ي (

  ع   عةة ن (( عة كد  ي عا عة  أل  سع ن 

 ع   عةة ن (   نرأل  أل نسعة يدشا ي عير  

  ع   عةة ن  ( ع يدا  عة إلا  ي عاص   نص   عة ااار( 

 تتتتتتتتتتتتتت   ايتتتتتتتتتتتتتعة يدشتتتتتتتتا ي  إل تتتتتتتت    ر  
 دةأل   تسأل 

 ع تتتتتتت  عةة نتتتتتتت    نتتتتتتت   
 عةدن أل (

  ع   عةة ن ( عةيأل يعس عة ألت ع صاإل  

   ة  ألد كت  ت عةإل   :

    فألس عةة ن   عة كد  ي عا عة إلأل  أل يت عةر ) 



 -95- 

 ( الدورة الخامسة2ملحق رقم )

  :أسماء وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة

  عةي أل ي  إل   ات ندأل ا
      عةظا            

ي أل    ة  عر ا عج عةر األ  عة دإل ا 
 ا  ة  أل   ص  عةر األ 

  ن  اةا عة عف  ة ل  ا ر  عة    عةر األ    فألس 
 عة ت (

    عةيأل ي  اا ب  إل
  اا ب عةإل ا  

 – فألس قي  شك ت إلن ا عرنيات عة  ةأل  
   ع ا إلن ا عرنيات ت   سع ا عةدا  أل 

    عةر أل ي /إل    إل
 ندأل ا

 ا إلن ا عرنيات ت   سع ا عة عدةأل   أل    ع  

    عةيأل ي  ا   إل
 عةر ا 

عة كأل  عة ياع  ةشك ت عةد دألش ت   سع ا 
 عةر  

   عةنا    ي  ا ع أل  عاأل
 ل  عة 

  فألس  إلك   /  عةن ألت عاليدفناتأل 

    عة كد  ي يرأل   إل
 عةغ ة 

عة كأل  عة ياع  ة سع ا عة  ة  ةشك ت 
 طنأل  عة  ةس عة طن    ن   عةة ن  عة

 ة كاتإل  عالد ا  ااةاش 
   عة كد  ي عا عة إلأل

 عةشا ألت
 ع   عة  ةس عة طن  عالدإلا  
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    ي ت سأل   إل   اعة كد
 يرأل 

 -  أل    ع ا عة  عياج  عةاإل ث عةد ا أل  اارناا 
  سع ا عةد األ   عةدرةأل 

   عةيأل اي ع  عد  عش
 عةايط 

عة  أل  عةدن أل   ة كيي   ا  ة عاأل  
ع   عة  ةس عة طن   -دع ط ا   عةنيا

 عالدإلا  
    عةيأل ي /إل    إل

 عة   عت
ع   عة  ةس  - فألس عةا ة ات عةر ا 

 عة طن  عالدإلا  
  ع  ألت عةرا  عة ياع  ةةا ة ات عةر ا  عةيأل ي تة   تاأل 
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 (امليثاق جلنة) العربية اإلنسان حقوق جلنة

 السادسة الدورة

 (20-25/)12/2014 

 

 النظر يف التقارير املقدمة 

 من الدول األطراف 

 من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان( 48)مبوجب املادة 

ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ

 املالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة حقوق اإلنسان العربية

 ة امليثاق()جلن

 

 

 العراق مجهورية
 

 

 العربية الدول جامعة

2014 القاهرة،  
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 :تمهيد 
ناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير األول المقدم من  .1

لحقوق  يمن الميثاق العرب 48جمهورية العراق بمقتضى المادة 
 25 - 19دورتها السادسة المنعقدة خالل الفترة من  ياإلنسان ف

القاهرة،  يبمقر جامعة الدول العربية ف 2014أول ديسمبر/كانون 
 عتمدت المالحظات والتوصيات التالية.او 

أجرته مع وفد  يالمفتوح والبناء الذ ترحب اللجنة بالحوار التفاعلي .2
وزير  يالبياتي الوزير محمد مهد يالدولة رفيع المستوى برئاسة معال

عدد من ل بجمهورية العراق، والذى ضم ممثلينحقوق اإلنسان 
ن لجنة حقوق ، مما مك  المعنية بحقوق االنسان الوزارات والمؤسسات

إلنسان العربية من استجالء الكثير من التساؤالت والحصول على ا
 العديد من االجابات.

حكام ها االول إعماال ألتقرير تقدر اللجنة التزام الدولة الطرف بتسليم  .3
ن والمبادئ التوجيهية ( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسا48المادة )

موعده رغم الظروف األمنية  يللجنة حقوق اإلنسان العربية ف
 تمر بها. يوالسياسية الصعبة الت

العربي لحقوق اإلنسان  ميثاقالنشر قيام الدولة الطرف باللجنة تثمن  .4
بسحب ، كما ترحب 3/9/2012الجريدة الرسمية بتاريخ في 

 .2/11/2010اريخ بتعلى الميثاق التحفظات التي ابدتها 
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أية تنفيذ باللجنة بتعهد الدولة الطرف اثناء الحوار التفاعلي  تشيد .5
كفالة تمتع كل لها؛ تصدر عنختامية  توصياتمالحظات أو 

شخص خاضع لواليتها بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا 
 الميثاق.

 بكفالة حق األقلياتالمعنية  يتشيد اللجنة بنصوص الدستور العراق .6
 احكام الميثاق.مع التمتع بمكوناتها الثقافية وبما يتماشى  يف

تعويض بشأن  2009( لسنة 20اللجنة صدور القانون رقم ) تسجل .7
المتضررين نتيجة العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات 

 اإلرهابية.
قانون أصول من ( فقرة )ب( 136تثمن اللجنة تعديل المادة ) .8

 ي، والذ2011لسنة  8ئية بموجب القانون رقم المحاكمات الجزا
كانت مفروضة على تحريك الدعوى الجنائية من  يألغى القيود الت

المجني عليه، حيث كان النص السابق يسهم في افالت مرتكبي 
 جرائم التعذيب من العقاب.

المساواة بين من كفالة مبدأ ترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف  .9
من أم بالحق في منح الجنسية لألبناء يتعلق فيما الرجال والنساء 

 . 2006لسنة  26وفقا لقانون الجنسية رقم عراقية 
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ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف في مجال تعزيز  .10
وحماية حقوق اإلنسان وتصديقها على عدد من المواثيق واالتفاقيات 

 :، واحدثهاالدولية لحقوق اإلنسان
 بتاريخشخاص ذوى اإلعاقة اتفاقية حقوق األ   (أ)

20/3/2013. 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو   (ب)

 بتاريخالعقوبة القاسية، أو الالإنسانية، أو المهينة 
7/7/2011. 

( 2و 1على الفقرتين ) هاتحفظلترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف  .11
مييز ضد ( من اتفاقية القضاء على كافة اشكال الت9من المادة )

 المرأة.
مع اآلليات األممية لحقوق دولة الطرف التفاعل ترحب اللجنة بعودة  .12

تقديم التقارير للجنة المعنية بحقوق  :اإلنسان وعلى األخص
 ،واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اإلنسان

 وآلية اإلستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق اإلنسان.
لتعزيز الدولة الطرف ها تاستحدث يللجنة باألطر المؤسسية التتشيد ا .13

واحترام حقوق اإلنسان وعلى األخص المفوضية العليا لحقوق 
اإلنسان، والمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، وهيئة النزاهة، 

 وهيئة رعاية الطفولة، وهيئة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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عدد من االستراتيجيات والسياسات لالدولة الطرف  يتثمن اللجنة تبن .14
: ها وعلى األخصفيتعزيز أوضاع حقوق اإلنسان المعنية بالوطنية 

تخفيف الفقر، واإلستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف  استراتيجية
. 2013لسنة  96أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم  يضد المرأة الت

لصحة اإلنجابية اإلستراتيجية الوطنية لكما ترحب اللجنة باقرار 
، وتأمل 2017-2013الفترة من  يتغط التيوصحة األم والطفل 

خفض معدل وفيات األطفال واألمهات ي أن يساهم تنفيذها إيجابيًا ف
السرطان  وأمراض األطفال في الخلقية العيوب حدوث وتقليل

 الرعاية مرافق إلى المرأة وصول النساء وتحسين عند واإلجهاض
 والنائية. الريفية المناطق وخاصة في الصحية،

ب اللجنة بالقرار الصادر مؤخرا عن السيد رئيس مجلس الوزراء ترح .15
في الدولة الطرف بشأن إسقاط جميع الدعاوى القضائية المتعلقة 

 بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء ضد الصحفيين.
أحكام جهود وزارة حقوق االنسان المتعلقة بالتعريف بتشيد اللجنة ب .16

 في الدولة الطرف.الميثاق 
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  :المالحظــات 
تسجل اللجنة تقديرها للجهود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنه  .17

والمبادىء التوجيهية لخطوط االسترشادية لمن ايجابيات ومراعاة 
 :يوضعتها إلعداد التقارير، إال أنها تالحظ ما يل يالت

وق اإلنسان ومنظمات عدم مساهمة المؤسسات الوطنية المعنية بحق .18
 عملية إعداد التقرير. يف يالمجتمع المدن

لم يرد في التقرير أو في الردود والمناقشات مع وفد الدولة الطرف  .19
معلومات حول كيفية إنفاذ الميثاق على المستوى الوطني، وكذلك 
غياب اإلشارة ألحكام قضائية صادرة عن المحاكم الوطنية باالستناد 

 ألحكام الميثاق.
ا لدى لى اهتمامتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف قد أو  .20

إستعراض تنفيذ بعض الحقوق والحريات الواردة بالميثاق بعرض 
التشريعات الوطنية دون التطرق إلى بيان الممارسات الفعلية لتمتع 

 األشخاص بتلك الحقوق.
على الرغم من ادراك اللجنة للظروف األمنية السائدة وتصاعد  .21

الديني وطبيعة النزاع في أنحاء كثيرة من العراق، إال أن  التطرف
ذلك ال يعِف الدولة الطرف من واجب كفالة تطبيق القانون وحفظ 

ها بذلك، النظام في جميع أنحاء إقليمها، ويجب عليها، أثناء قيام
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ا ألحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان التقيد بإلتزاماتها وفق
 الصلة التي صادقت عليها.والمواثيق الدولية ذات 

اتخذتها الدولة الطرف من  يتالحظ اللجنة عدم كفاية اإلجراءات الت .22
تدابير لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات 

وفقا  وبما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز ،الواردة بالميثاق
ضال عن اتخاذ . ف( من الميثاق1( الفقرة )3لما ورد بالمادة )

التدابير الالزمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء 
 والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في الميثاق. 

تالحظ اللجنة اتساع نطاق االفعال أو الجرائم المعاقب عليها  .23
من الميثاق التي دعت لعدم  (6)باإلعدام بالمخالفة لمضمون المادة 

ال في الجنايات بالغة الخطورة، إحكم بعقوبة اإلعدام جواز ال
 .واحاطتها بضمانات قانونية

معلومات موثقة أو أرقام  يتالحظ اللجنة أن التقرير لم يتضمن أ .24
، أو تلك أحكام بعقوبة اإلعدام فيهاصدر  يرسمية لعدد الحاالت الت

أو استبدالها بعقوبات أخف هذه العقوبة فيها،  جرى تخفيف التي
 سبب الطعن عليها أو بسبب العفو عنها.ب

 تشريعاتها لحق لطرف إلى الوضع القانوني فيلم يشر تقرير الدولة ا .25
طلب العفو أو استبدالها بعقوبة  كل محكوم عليه بعقوبة اإلعدام في



 -105- 

من ( 6)أخف، وفقًا لما هو منصوص عليه فى أحكام المادة 
 الميثاق.

قانون أصول المحاكمات ( من 287الحظت اللجنة أن نص المادة ) .26
( فقرة 7ال تمتثل ألحكام المادة ) 1971( لسنة 23الجزائية رقم )

المرأة  علقة بتأجيل تنفيذ حكم اإلعدام في( من الميثاق، والمت2)
الحامل والمرضعة بعد انقضاء عامين على تاريخ الوالدة، وتغليبًا 

كورة كما الحظت أن صياغة المادة المذ .للمصلحة الفضلى للرضيع
من قانون المحاكمات الجزائية تجعل من تأجيل التنفيذ ألربعة أشهر 

 مسألة غير ملزمة.
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد من ممارسة التعذيب على نطاق واسع  .27

للحصول على االعترافات في الدولة الطرف، وهو ما تأكد للجنة من 
 طرف.خالل المالحظات التي وردت على لسان رئيس وفد الدولة ال

تالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن تعريًفا شاماًل  .28
لجريمة التعذيب، ولم يوضح مدى االمتثال ألحكام المادة الثامنة 
)الفقرة الثانية( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان فيما تضمنته من 
وجوب تضمين النظام القانوني عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم. 

 ضع عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة وظروفها المشددة.كما ال ي
اتخذتها الدولة الطرف  يتالحظ اللجنة عدم كفاية اإلجراءات الت .29

للحماية من التعذيب ومحاسبة الجناة وانصاف ضحايا التعذيب 
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كما لم تفصح المعلومات المقدمة عن  ،وتعويضهم وجبر اضرارهم
طرف عن نجاحها في اإلجراءات المتخذة من جانب الدولة ال

 المحاسبة والمساءلة الجدية لمرتكبي تلك الجرائم.
تالحظ اللجنة أن التشريع العراقي ال يتضمن وضع حد أقصى  .30

للحبس االحتياطي، كما تالحظ التوسع المطرد وغير المبرر في 
أوامر االحتجاز والحبس االحتياطي، وتواصل احتجاز اشخاص أو 

وجه لهم اتهامات محددة، أو تقديمهم متهمين آلجال طويلة دون أن ت
 للمحاكمة خالل مهلة معقولة.

تالحظ اللجنة عدم تضمين التشريع الوطني لمبدأ تقادم الجرائم  .31
 والعقوبات.

إقرار تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة على الرغم من  .32
اللجنة تالحظ غياب القواعد إال أن  كردستاناقليم واإلفراج في 

في  الخاصة بالتعويض عن االعتقال التعسفي والتعذيب القانونية
 التشريعات العراقية. 

تالحظ اللجنة أن التشريع النافذ في الدولة الطرف ال يضمن  .33
تقرر عدم  يالتو ( من الميثاق، 18االمتثال الكامل ألحكام المادة )

يثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن  يجواز حبس المدين الذ
 التزام تعاقدي.
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تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب رقم تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقييد  .34
لضمانات القانونية للحق في المحاكمة العادلة ل 2005( لسنة 13)

 المنصوص عليها في الدستور وقانون اإلجراءات الجنائية.
في فض  الطرف وسع الدولةت من خالل التقارير تالحظ اللجنة .35

، وذلك رغم كفالة بعض التجمعات على أسس تمييزية بين المواطنين
  .مة التشريعية لحرية االجتماع والتجمع بصورة سلميةو المنظ

قانون متكامل خاص بنزع الملكية وجود تالحظ اللجنة غياب  .36
 واجراءات استحقاق التعويض.

الدولة التي قامت بها  اإلجراءات إلىالدولة الطرف لم يشر تقرير  .37
قوق ( والخاصة بدمج مبادئ ح5( الفقرة )41النفاذ المادة )الطرف 

المناهج واألنشطة التعليمية وبرامج  اإلنسان والحريات األساسية في
 التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

فيما ها الدولة الطرف إتخذت دابير التيتالحظ اللجنة عدم كفاية الت .38
يتعلق بتحديد سن أدنى لإللتحاق بالعمل، ووضع نظام مناسب 

وفرض عقوبات مناسبة لضمان إنفاذ هذه  ،لساعات العمل وظروفه
 (.3( الفقرة )34وفقا للمادة ) األحكام بفاعلية

 يمعدالت الفقر وعدم تحسنها ف ارتفاع  تالحظ اللجنة استمرار .39
وتؤكد  ،2012 إلى 2007الممتدة من  خالل الفترة الدولة الطرف
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من ( 38) كاف وفقًا للمادة يمستوى معيش يعلى أن إنفاذ الحق ف
 لحقوق اإلنسان يتطلب معالجة حقيقية لمشكلة الفقر.  يالميثاق العرب

تالحظ اللجنة، مما استخلصته من المناقشات والتقارير المختلفة، أن  .40
ن تمتع المواطنيؤثر على في الدولة الطرف تالفساد زيادة معدالت 

بالحقوق الواردة في الميثاق وامكانية وصولهم الى خدمات التعليم 
 والصحة وغيرها من المرافق.

وضعف فرص  يم الصرف الصحانظتالحظ اللجنة تدني خدمات  .41
الطرف، بما بعض مناطق الدولة  يالحصول على مياه شرب نقية ف

يؤثر على مدى تمتع افراد المجتمع بالحق في الصحة وفقا لنص 
 ( من الميثاق.39ة )الماد

 

 التـوصيــات: 
 

تشريعاتها الجنائية مع تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة  .42
هذا  يوكذلك تنفيذ ما ورد ف ،أحكام المادة الخامسة من الميثاق

، بهدف الحد من الوطنية العراقية لحقوق اإلنسان الخطة يالشأن ف
، الخطورةتطبيق عقوبة اإلعدام وقصرها على الجنايات بالغة 

وضرورة النص على حق كل محكوم عليه بتلك العقوبة في طلب 
 العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.
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( من 287اللجنة الدولة الطرف أن تعدل نصوص المادة ) يتوص .43
تأجيل تنفيذ عقوبة بما يكفل  قانون أصول المحاكمات الجزائية

على انقضاء عامين على المرأة الحامل والمرضعة حتى اإلعدام 
 تاريخ الوالدة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها لضمان تماشيها  .44
مع أحكام الميثاق واتفاقية مناهضة التعذيب، مع أهمية النص 
صراحة على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم واعتبارها من 
الجنايات الخطيرة، وتشديد العقوبة على مرتكبها، وتبني برامج 

 عادة تأهيل ضحايا تلك االنتهاكات وتعويضهم.حكومية إل
تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير  .45

اإلدارية والقضائية الالزمة لمنع التعذيب، وعدم التذرع بأية ظروف 
استثنائية أيًا كانت كمبرر له، وبخاصة التحقيق على وجه السرعة 

القاسية أو المهينة أو الحاطة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة 
بالكرامة أو غير اإلنسانية، وفرض إجراءات تأديبية وجزائية بحق 

 الجناة.
بوضع تشريع يضمن تعويض كل  ي اللجنة الدولة الطرفتوص  .46

من  ،شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني
 حق الحصول على تعويض.  
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طفل يحدد سن الطفل ويرفع اللجنة بوضع قانون متكامل لل يتوص .47
سن المسؤولية الجنائية، ويجمع مجاالت الحماية والرعاية، ويجرم 
صور االستغالل واالتجار في األطفال أو نقل األعضاء، ويحميهم 

غيل األطفال في أسوأ أشكال حظر تشيمن العنف والضرر، و 
 حقوق الطفل.حماية ع معايير العمل بما ينسجم م

لطرف على تشريع قانون يضمن عدم حبس تحث اللجنة الدولة ا .48
 المدين الذى يثبت إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة التشريعات التي تنطوي  .49
على تمييز ضد المرأة في قوانين العقوبات والعمل والضمان 

 .االجتماعي واألحوال الشخصية
عراق بسن قانون يتيح حرية الوصول اللجنة جمهورية ال يتوص .50

للمعلومات من مصادرها الرسمية وتداولها بما يوافق المعايير 
 الدولية ذات الصلة.

في الدولة  االسرياللجنة بتشريع قانون لمكافحة العنف  يتوص .51
ويضمن معاقبة  االسري،يضمن تجريم صور العنف الطرف بما 
 الحماية والمأوى لضحاياه.الجناة ويوفر 

 لعام ((13رقم  اإلرهاب مكافحة قانون صي اللجنة بتعديلتو  .52
العادلة المنصوص عليها  الوفاء بمعايير المحاكمة لضمان 2005

 ( من الميثاق. 16، 14، 13في المواد ) 
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 قانونية بإصالحات توصي اللجنة جمهورية العراق بالقيام .53
دارية إشراف وزارة العدل على كافة مراكز  تضمن ومؤسسية وا 

تجاز والسجون، وضمان المراقبة القضائية وغيرها من االح
 الهيئات المستقلة، وتزويدها بالموظفين المؤهلين. 

توصي اللجنة الدولة الطرف باخضاع القرارات اإلدارية للرقابة  .54
 .القضائية أمام قضاء متخصص

تحث اللجنة الدولة الطرف على سرعة اتمام برامج تدريبية  .55
ذ القانون بهدف االمتثال للمعايير الدولية للموظفين المكلفين بإنفا

 عند السيطرة على الحشود المدنية.
توصى اللجنة جمهورية العراق بضرورة توحيد قواعد نزع الملكية  .56

جراءات استحقاق التعويض  ألغراض المنفعة العامة، وقواعد وا 
 .والتظلم أمام القضاء من تقدير قيمة التعويض

رورة العمل على إدماج مبادئ اللجنة الدولة الطرف بض يتوص .57
ية في المناهج واألنشطة التعليمة حقوق اإلنسان والحريات األساس

 وبرامج التربية والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإقرار قانون العمل الجديد  يتوص .58

( 36، 35، 34مواده بشكل يتسق مع أحكام المواد ) يوبأن تأت
 اإلنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.اق العربي لحقوق من الميث
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حمايته  ياللجنة الدولة الطرف بأن تعترف بحق الطفل ف يتوص .59
عمل يرجح أن يكون  يومن أداء أ ي،من اإلستغالل اإلقتصاد

خطيرًا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرًا بصحته 
، أو ي، أو المعنو يوح، أو الر ي، أو العقليأو بنموه البدن

 بأن تقوم بتحديد سن أدنى لإللتحاق بالعمل، ي. وتوصياإلجتماع
ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، وفرض عقوبات 

 مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفاعلية.
في  يلنوع اإلجتماعلسياسات وبرامج إدماج  بتبنياللجنة  يتوص .60

بة مشاركة المرأة العراقية بغية تحسين نس ي؛قطاع العمل الرسم
 .يقطاع العمل الرسم يف

تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة االهتمام بالبرامج التنموية  .61
 .بما يسهم فى خفض معدالت الفقر

 يكافة التدابير الضرورية لكلاللجنة بإتخاذ الدولة الطرف  يتوص .62
جميع أنحاء  يتؤمن، من خالل إستكمال بنية أساسية مناسبة ف

 يالمناطق الريفية، توفير ماء الشرب النق يبالد وبخاصة فال
 . يلجميع السكان وحصولهم على خدمات الصرف الصح

اللجنة بزيادة األموال المخصصة من ميزانية الدولة لقطاع  يتوص .63
الصحة بغية رفع مستوى الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، 

 السيما أفقرها وتحديدًا النساء واألطفال.
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إنشاء نظام للتأمين الصحي يضمن  ياللجنة باإلسراع ف يصتو  .64
 الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

لى ضمان بتعزيز جهودها الرامية إتوصي اللجنة الدولة الطرف  .65
من خالل إستكمال البنى التحتية الحماية الكاملة لذوى اإلعاقة 

مج ، وتوفير مدارس وبرافة المؤسسات وبما يلبي احتياجاتهملكا
وتزويد المؤسسات الصحية  ،تأهيلية ووسائل تعليم ميسرة لهم

تمكن ذوى اإلعاقة من الوصول إليها، وكذلك اإلسراع  يبالسبل الت
 االعاقة. يإنشاء الهيئة المستقلة لرعاية ذو  يف

تطوير  في مجالاللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها  يتوص .66
ية وتعزيز حقوق البيئة التشريعية الوطنية ذات الصلة بحما

اإلنسان، وتطوير الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ 
 الكامل ألحكام الميثاق.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تعميم المالحظات والتوصيات  .67
الختامية على مؤسسات الدولة، والعمل على تنفيذها، وتبدي 

عبر  اللجنة استعدادها لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
 الحوار أو أي شكل للتعاون الفني.
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 ( الدورة السادسة1ملحق رقم )

   :أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 رئيس اللجنة( الدكتور/ هادي بن علي اليامي( 

 نائب رئيس اللجنة(( الدكتور/ عبدالمجيد زعالني 

 عضو اللجنة( الدكتور/ عبدالرحيم يوسف العوضي( 

 عضو اللجنة( م يونسالمستشار/ أسعد نعي( 

 عضووو اللجنووة ومقوورر ( األستاذ/ عاصم منصور الربابعة
 )التقرير

 عضو اللجنة( المستشار/ محمد جمعة جاسم خليفة فزيع( 

 عضو اللجنة( السيد/ عز الدين األصبحي( 
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 ( الدورة السادسة2ملحق رقم )

 :أسماء وفد جمهورية العراق
  معالي السيد/ محمد مهدي

 البياتي
وزير حقوق اإلنسان بجمهورية العراق 

 )رئيس الوفد(

 حقوق  وزارة –مدير عام الدائرة القانونية  السيد/ حيدر حسين مهدي
 اإلنسان

 /محمد تركي  السيد د
 عباس

وزارة حقوق  -معاون مدير الدائرة القانونية
 اإلنسان

 السيد/ عبد اهلل محمد رشاد 
وزارة  -دائرة حقوق اإلنسان -سكرتير أول

 الخارجية

  السيد/ محمد زامل سعيد 
األمانة العامة لمجلس  -الدائرة القانونية

 الوزراء

 وزارة العدل -مدير قسم حقوق اإلنسان السيد/ قاسم جاسم حطاب 

 جريناوزارة الهجرة والمه السيد/ حسين فاضل عباس 

 وزارة حقوق اإلنسان -الشؤون اإلنسانية السيد/ وليد خالد حميد 
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 )جلنة امليثاق(جلنة حقوق اإلنسان العربية
 الدورة السابعة

(25-30/)4/2015 
 

 النظر يف التقارير املقدمة
 من الدول األطراف

 ( من امليثاق العربي حلقوق اإلنسان48مبوجب املادة )
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 :تمهيد 
ناقشت لجنة حقوق اإلنسان العربية التقرير األول المقدم من  .1

( من الميثاق العربي 48الجمهورية اللبنانية بمقتضي المادة )
 - 25لحقوق اإلنسان في دورتها السابعة المنعقدة خالل الفترة 

ربية في القاهرة بمقر جامعة الدول الع 2015أبريل/نيسان  30
 واعتمدت المالحظات والتوصيات التالية.

ترحب اللجنة بتسلم التقرير األول من الجمهورية اللبنانية إعماال  .2
 ( من الميثاق.48ألحكام المادة )

ترحب اللجنة بالحوار التفاعلي المفتوح والبناء الذي تميز بقدر  .3
الدولة  عالي من المهنية والجدية، والذي أجرته اللجنة مع وفد

برئاسة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية، والذي ضم ممثلين لعدد من الوزارات 

 والمؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان.
تشيد اللجنة بانضمام الجمهورية اللبنانية التفاقية مناهضة  .4

إنسانية أو التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الال 
( والبروتوكول االختياري الملحق بها 5/10/2000المهينة في )

 (. 22/12/2008في )
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ترحب اللجنة بإصدار الدولة الطرف لقانون معاقبة جريمة  .5
صدار قانون 2011لسنة  164اإلتجار باألشخاص رقم ) (، وا 

(، 2012لسنة  216تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر رقم )
صدار قانون حما ية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف وا 

 (.2014لسنة  293األسري رقم )
 
 :المالحظات 

تقدر اللجنة الجهود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنه من معلومات 
براز للتحديات، إال أنها تالحظ ما يلي:   وا 

تأخذ اللجنة على التقرير عدم مراعاته لما جاء في الخطوط  .6
ادئ التوجيهية من حيث عدد الصفحات، وعدم االسترشادية والمب

 بيان مساهمة المنظمات غير الحكومية في عملية إعداده. 
تالحظ اللجنة أن التقرير لم يورد بيانات احصائية ووقائعية على  .7

أسس قابلة للمقارنة بشأن مدى إعمال الحقوق الواردة في 
ي تنفيذ الميثاق؛ من أجل تمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز ف

أحكام الميثاق. كما تالحظ اعتماده على مصادر غير رسمية 
فيما يخص المؤشرات المالية واالقتصادية التي ذكرها، والتي 

 يبدو أنها مستخلصة في أغلبها من الصحف. 
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تالحظ اللجنة عدم وجود أي إشارة في التقرير للجهود المبذولة  .8
 للتثقيف بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

حظ اللجنة أن التقرير لم يتضمن اإلشارة إلى وجود أحكام أو تال .9
قرارات أو اجتهادات قضائية صادرة عن المحاكم اللبنانية باالستناد 
ألحكام الميثاق، ولم يرد في المناقشات أي إضافة في هذا 

 الموضوع. 
تالحظ اللجنة أن اهتمام التقرير والمناقشات قد انصب عند  .10

حقوق والحريات الواردة بالميثاق على استعراض تنفيذ بعض ال
عرض التشريعات الوطنية أو مشروعات القوانين، دون التطرق 
إلى بيان الممارسات الفعلية لتمتع األشخاص بتلك الحقوق. كما 
لم يتناول التقرير بشكل معمق الصعوبات والمعوقات التي 
تعترض تنفيذ بعض الحقوق الواردة في الميثاق، أو تفاصيل 

 راءات التي تم اتخاذها للتغلب على هذه المعوقات.اإلج
تالحظ اللجنة أن طبيعة النظام السياسي في الدولة الطرف قد  .11

هدار المساواة الفعلية  تؤدي إلى تكريس نوع من التمييز وا 
وتكافؤ الفرص، األمر الذي من شأنه أن يعوق احترام أحكام 

 ( من الميثاق.3المادة )
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الطرف لم توضح جهودها في كشف  تالحظ اللجنة أن الدولة .12
جالء مصير األشخاص المختفين قسريًا منذ بداية  الحقيقة وا 
الحرب األهلية، بما ينال من الحق في الحياة والحق في الحرية 

( 14( و)5واألمان الشخصي المنصوص عليهما في المادتين )
 من الميثاق.

سع في تالحظ اللجنة أن النظام القانوني في الدولة الطرف يتو  .13
تجريم األفعال المعاقب عليها باإلعدام، األمر الذي ال ينسجم 

( من الميثاق والتي ال تجيز الحكم بهذه 6مع أحكام المادة )
 العقوبة إال في الجنايات بالغة الخطورة. 

تالحظ اللجنة أن النظام القانوني في الدولة الطرف ال يتضمن  .14
 تعريفا شامال لجريمة التعذيب.

نة أن النظام القانوني للدولة الطرف ال يمتثل تالحظ اللج .15
( منه المتعلقة بالتعذيب، 8ألحكام الميثاق الواردة في المادة )

فهو يطبق نظام التقادم على جريمة التعذيب، كما أن العقوبة 
ا. ـررة فيه لهذه الجريمة ال تتناسب مع خطورتها وجسامتهــــالمق

يكفي من اإلجراءات  وفضال عن ذلك ال يتضمن هذا النظام ما
إلنصاف من يتعرض للتعذيب وكفالة تمتعه بحق رد االعتبار. 
ولم يرد في التقرير وال في المناقشات ما يفند ذلك، وربما هذا 
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ما يفسر ندرة األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية 
 بخصوص مالحقة مرتكبي جرائم التعذيب.

نية الخاصة بالتعويض عن تالحظ اللجنة غياب القواعد القانو  .16
التعذيب وضحايا االتجار باألفراد، والحبس االحتياطي واإلعتقال 

( 10( و)8واردة في المواد )التعسفي وفقا ألحكام الميثاق ال
 .(14و)

تالحظ اللجنة عدم كفاية التدابير المؤسساتية واإلدارية لمراقبة  .17
تجاز كافة السجون وأماكن االحتجاز، ووجود بعض مراكز االح

 التابعة لألجهزة األمنية غير الخاضعة للرقابة القضائية.
تالحظ اللجنة عدم كفاية وفعالية السياسات واإلجراءات المتخذة  .18

من جانب الدولة الطرف لمكافحة جرائم االتجار باألفراد وحماية 
الضحايا، وعلى األخص ما يتعلق بالمساعدة القانونية ومراكز 

هذه الجرائم، بما يكفل الحماية  اإليواء والتأهيل لضحايا
 ( من الميثاق.10المنصوص عليها في المادة )

تالحظ اللجنة أن قانون "معاقبة اإلتجار باألشخاص" يتضمن  .19
ثغرات كعدم تجريم عمليات بيع األطفال بغرض التبني غير 

 القانوني؛ باعتباره صورة من صور االتجار باألفراد.
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اإلتجار باألشخاص" ال ينظر  تالحظ اللجنة أن قانون "معاقبة .20
للمجني عليهم بمنظور الضحية؛ إذ يتجه لوضع عبء اإلثبات 

 على عاتقهم.
تالحظ اللجنة أن طريقة تشكيل مجلس القضاء األعلى في  .21

اء ـــــــالل القضــــــأنه أن يؤثر على استقـــــرف، من شــــة الطــــالدول
 ( من الميثاق.12المنصوص عليه في المادة )

جراءات المحاكمة أمام المجلس العدلي  .22 تالحظ اللجنة أن قواعد وا 
والمحاكم العسكرية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص 

 ( من الميثاق.13( و)12عليها في المواد )
تالحظ اللجنة أن نظام مجلس شورى الدولة ال يمتثل ألحكام  .23

 بدرجاته. ( من الميثاق من حيث كفالة حق التقاضي12المادة )
تالحظ اللجنة أن التنظيم القانوني لإلعانة العدلية في الدولة  .24

الطرف، ال يضمن بشكل كاف وفعال لغير القادرين ماليًا الدفاع 
 ( من الميثاق.1( الفقرة )13عن حقوقهم، بالمخالفة للمادة )

تالحظ اللجنة أن المحبوسين احتياطيا في بعض الجرائم ال  .25
عقولة للمحاكمة الجزائية، بالمخالفة ألحكام ٌيقَدمون خالل مهلة م
 (.14الميثاق في المادة )
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( 12تالحظ اللجنة أن سن المسؤولية الجنائية لألحداث أقل من ) .26
عام، وهو ما ال يتسق مع المبادئ المكرسة لحماية الطفل في 

 الميثاق.
تالحظ اللجنة أن قانون أصول المحاكمات المدنية يجيز حبس  .27

وذلك بالمخالفة للمبدأ الخاص بعدم جواز حبس  المدين المعسر؛
شخص ثبت قضائيًا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام 

 ( من الميثاق. 18تعاقدي إعمااًل ألحكام المادة )
تالحظ اللجنة غياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض لمن  .28

تثبت براءته بموجب حكم بات عن األضرار التى لحقت به، وفقًا 
 ( من الميثاق. 2( الفقرة )19لنص المادة )

أظهرت المناقشات مع وفد الدولة الطرف االزدياد المضطرد في  .29
صدور قرارات وأوامر الحبس االحتياطي، األمر الذي أدى 
الرتفاع نسبة نزالء السجون من المحبوسين احتياطيًا، وذلك 

 (.5( الفقرة )14بالمخالفة للمادة )
سوم الخاص بتنظيم السجون وأماكن تالحظ اللجنة أن المر  .30

التوقيف، ال يمتثل لاللتزام بضرورة فصل المتهمين عن المدانين 
ومعاملتهم معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين، بالمخالفة ألحكام 

 ( من الميثاق.2( الفقرة )20المادة )
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تالحظ اللجنة أن قانون التنصت ال يراعي األحكام المنصوص  .31
 ( من الميثاق.21عليها في المادة )

تالحظ اللجنة عدم إجراء اإلنتخابات النيابية والرئاسية وفقًا  .32
لآلجال المنصوص عليها في الدستور، مما يضعف من 
ضمانات التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية الواردة في الميثاق.
كن تالحظ اللجنة أن قانون الجنسية في الدولة الطرف ال ُيم .33

النساء من منح الجنسية ألبنائهن على قدم المساواة مع الرجال، 
( 29( و)3بما ينتقص من الحقوق المنصوص عليها في المواد )

 من الميثاق.
تالحظ اللجنة وجود قيود في التشريع والممارسة تحول دون تمتع  .34

جميع األشخاص المقيمين في الدولة الطرف بالحق في الملكية 
، والحقوق العينية العقارية، بما ينال من حماية العقارية الخاصة

 ( من الميثاق.31حق الملكية الخاصة وفق المادة )
تالحظ اللجنة عدم توفر الموارد المالية الالزمة لتفعيل الصندوق  .35

الخاص بمساعدة ضحايا العنف األسري، بما ينتقص من 
الحماية المقررة لألسرة وبخاصة النساء واألطفال المنصوص 

 ( من الميثاق.2( الفقرة )33يها في المادة )عل
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تالحظ اللجنة ضعف اإلطار القانوني لحماية العمال الوافدين  .36
 وللعمالة المنزلية.

خلصت اللجنة من التقرير والمناقشات إلى عدم وجود ضمان  .37
اجتماعي يشمل جميع العاملين في القطاع الزارعي، والقطاع 

عاملين في البلديات؛ وهو ما غير المنظم، وعمال ورش البناء، وال
خفاقًا في تنفيذ اإللتزام  يعد ضعفًا في نظم الحماية االجتماعية وا 

 ( من الميثاق.36الوارد في المادة )
تالحظ اللجنة ارتفاع نسبة األشخاص الذين ال يتمتعون بتغطية  .38

صحية عبر الصناديق الضامنة الحكومية والخاصة، مما يؤثر 
صول مجانًا على خدمات الرعاية على حق كل مواطن في الح

( 1( الفقرة )39الصحية األساسية المنصوص عليها في المادة )
 من الميثاق.

تالحظ اللجنة تدني خدمات الصرف الصحي في بعض مناطق  .39
الدولة الطرف، بما يؤثر على التمتع بالحق المنصوص عليه في 

 ( الفقرة )و( من الميثاق.39المادة )
اية اإلجراءات الالزمة لتوفير الحياة تالحظ اللجنة عدم كف .40

الكريمة لألشخاص ذوى اإلعاقة وفقًا لما تنص عليه المادة 
 ( من الميثاق.40)



 -128- 

تالحظ اللجنة وجود تفاوت في فرص التمتع بمجانية التعليم  .41
والزاميته وبشكل خاص في المناطق األكثر فقراً؛ بما يؤثر على 

 ( من الميثاق.41) ةالماد التمتع بالحقوق المنصوص عليها في
خلصت اللجنة من التقرير والمناقشات الى عدم وضوح التدابير  .42

المتخذة من قبل الدولة الطرف لدمج مبادئ حقوق اإلنسان 
( من 41والحريات األساسية في المناهج التعليمية إعمااًل للمادة )

 الميثاق.
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 :التوصيات 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد المالية الالزمة  .43

لتنفيذ واستكمال الخطط واالستراتيجيات الخاصة بتعزيز حقوق 
عادة النظر في خطط العمل التنفيذية، ومنها: خطة  اإلنسان، وا 
العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال في لبنان 

جية الوطنية لوقاية وحماية (، واالستراتي2016بحلول العام )
األطفال من جميع أشكال العنف واإلستغالل الصادرة سنة 

 - 2003(، والخطة الوطنية للتعليم للجميع لعام )2012)
2015 .) 

توصي اللجنة الدولة الطرف بسرعة اتخاذ التدابير القانونية  .44
والمؤسسية إلقرار مشروع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

(، والتي تبنتها لجنة حقوق اإلنسان 2019 - 2014لبنان )
 النيابية، ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذها.

توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع في إقرار مشروع قانون  .45
إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان، على أن تتوافق مع 

ز وحماية مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزي
 .1993حقوق اإلنسان الصادرة عام 
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توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية  .46
لكفالة المساواة وتكافؤ الفرص على أساس المواطنة وفقا ألحكام 

 ( من الميثاق.3المادة )
توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اتخاذ ما يلزم من تدابير  .47

بي لصالح النساء في مجال التمثيل النيابي وفقا التمييز اإليجا
 ( من الميثاق.3ألحكام المادة )

توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة معالجة ملف االختفاء  .48
جالء مصير األشخاص المفقودين، مع استخدام  القسري وا 
التقنيات الحديثة للطب الشرعي، حمايًة للحقوق الواردة في 

 يثاق.( من الم14( و)5المادتين )
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها لتتوافق مع  .49

( من الميثاق؛ بهدف قصر تطبيق عقوبة 6أحكام المادة )
 اإلعدام على الجنايات بالغة الخطورة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف لموائمة تشريعاتها مع أحكام المادة  .50
قادم، ( من الميثاق؛ لضمان عدم سقوط جريمة التعذيب بالت8)

واعتبارها من الجنايات الخطيرة، وتشديد العقوبة على مرتكبيها، 
 وكفالة حقوق الضحايا في التعويض واإلنصاف وجبر األضرار.
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توصي اللجنة بتدريب كوادر طبية متخصصة في تقنيات  .51
التقصي والتوثيق حول إدعاءات التعذيب، باستخدام األدلة 

إلى الطب الشرعي إلثبات  المادية والفنية، وتخفيض تكلفة اللجوء
 التعذيب أو جعله على عاتق الدولة.

توصي اللجنة بتأسيس هيئة وطنية لمكافحة اإلتجار  .52
 باألشخاص.

توصي اللجنة بتجريم عمليات بيع األطفال بغرض التبني غير  .53
 القانوني بإعتباره صورة من صور االتجار باألفراد.

انونية لحماية حقوق توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تعديالت ق .54
ضحايا اإلتجار باألفراد، بما يضمن تغليب منظور اعتبارهم 
ضحايا، وتكثيف البرامج المخصصة لتدريب وتثقيف الموظفين 

 المكلفين بإنفاذ القانون حول جرائم وصور االتجار باألفراد.
توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في طريقة تشكيل  .55

 ما يضمن له االستقالل.مجلس القضاء األعلى ب
جراءات المحاكمة  .56 توصى اللجنة الدولة الطرف بتعديل قواعد وا 

أمام المجلس العدلي والمحاكم العسكرية، بحيث تستجيب 
( 12لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادتين )

 ( من الميثاق.13و)
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ن توصي اللجنة بتعديل أحكام نظام مجلس شورى الدولة بما يضم .57
 كفالة حق التقاضي بدرجاته.

توصى اللجنة الدولة الطرف بتوفير اإلعانة العدلية بشكل كاف  .58
لغير القادرين مالًيا؛ للدفاع عن حقوقهم تطبيقًا ألحكام المادة 

 ( من الميثاق.1( الفقرة )13)
توصي اللجنة بإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات  .59

الحبس االحتياطي، والنظر الجزائية، ومراجعة ضوابط التوقيف و 
 في وضع حد أقصى لمدتهما في جميع الجرائم. 

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تشريع خاص يضمن حق  .60
كل شخص كان ضحية توقيف، أو اعتقال تعسفي، أو غير 

 قانوني، في الحصول على تعويض.
توصي اللجنة بسرعة تنفيذ االستراتيجة الوطنية لنقل صالحية  .61

 ن إلى وزارة العدل. إدارة السجو 
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة  .62

عادة النظر في السياسة العقابية فيما  مشكلة اكتظاظ السجون، وا 
 يتعلق بتقنين بدائل للحبس في بعض الجرائم البسيطة.
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توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التنظيم القانوني بما  .63
ين الذي يثبت إعساره عن الوفاء بدين يضمن عدم حبس المد

 ( من الميثاق.18ناتج عن التزام تعاقدي وفقا ألحكام المادة )
توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريع خاص يضمن الحق  .64

في التعويض لكل شخص ثبتت براءته بموجب حكم بات عن 
( من 2( الفقرة )19األضرار التي لحقت به، وفقا للمادة )

 الميثاق.
اللجنة الدولة الطرف على ضرورة تبني سياسات تضمن تحث  .65

تصنيف المتهمين الموقوفين أو رهن المحاكمة عن المدانين 
 ومعاملتهم معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.

توصى اللجنة الدولة الطرف بإعادة مراجعة قانون التنصت  .66
لتكون األوامر الصادرة بالتنصت في جميع الجرائم من 

ء، وبما يعزز من الحق في الخصوصية، اختصاص القضا
 ( من الميثاق.21المنصوص عليه في المادة )

توصى اللجنة الدولة الطرف بضرورة إجراء االنتخابات النيابية  .67
والرئاسية في آجالها المنصوص عليها في الدستور؛ بما يضمن 

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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( 15الدولة الطرف لمراجعة قانون الجنسية رقم ) تدعو اللجنة .68
بما يضمن االعتراف بالجنسية ألبناء المرأة اللبنانية  1925لسنة 

المتزوجة من أجنبي، تحقيقا للمساواة وعدم التمييز وفقًا ألحكام 
 ( من الميثاق.3المادة )

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في رفع القيود في  .69
سة، والتي تحول دون تمتع جميع األشخاص التشريعات والممار 

المقيمين في الدولة الطرف بحق الملكية العقارية الخاصة وغيرها 
( من 31من الحقوق العينية العقارية اتساقا مع أحكام المادة )

الميثاق، والتي تضمن كفالة حق الملكية الخاصة لكل شخص 
 دون تمييز.

يتيح حرية الوصول توصي اللجنة الدولة الطرف بإصدار قانون  .70
إلى المعلومات من مصادرها الرسمية وتداولها، لتعزيز تمتع 
األفراد بالحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في 

 ( من الميثاق.1( الفقرة )32المادة )
توصى اللجنة الدولة الطرف بوضع تشريع متكامل لحماية حقوق  .71

ة في التشريعات الطفل تجمع فيه القواعد القانونية المتواجد
المختلفة، بما ينسجم مع المبادئ العامة لحماية حقوق الطفل في 

 الميثاق.
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توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة تدبير الموارد المالية  .72
الالزمة لتفعيل عمل الصندوق الخاص بضحايا العنف األسري، 
وتكثيف البرامج المخصصة لتدريب وتثقيف الموظفين المكلفين 

ون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف بإنفاذ قان
 األسري.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون العمل ليشمل جميع  .73
العاملين في مختلف القطاعات، وبصفة خاصة القطاع الزراعي 
والقطاع غير المنظم وعمال ورش البناء والبلديات، وفقا للمادة 

 ( من الميثاق.34)
الطرف بتوفير الحماية والتنظيم القانوني توصي اللجنة الدولة  .74

للعمال الوافدين والعمالة المنزلية، وتشديد التفتيش والرقابة على 
وكاالت استقدام العمالة األجنبية. كما تحث اللجنة على مواصلة 
الحوار التفاعلي بشأن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل 

 ل المنزليين.( بشأن العمل الالئق للعما189الدولية رقم )
توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة حق جميع المواطنين في  .75

الضمان والتأمين اإلجتماعي دون تمييز، وذلك بتطوير 
 ( من الميثاق.36التشريعات ذات الصلة إعماال للمادة )
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توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من تدابير لخفض  .76
د الدنيا الالزمة للتمتع معدالت الفقر والبطالة؛ للوصول للحدو 

 ( من الميثاق.37بالحقوق االقتصادية واالجتماعية، وفقا للمادة )
توصي اللجنة الدولة الطرف باإلسراع في إنشاء نظام متكامل  .77

للتأمين الصحي على أساس تضامني، بما يضمن توافر الرعاية 
 الصحية لجميع فئات المجتمع.

فة التدابير الضرورية توصي اللجنة باتخاذ الدولة الطرف لكا .78
الالزمة لتوفير خدمات الصرف الصحي لجميع السكان؛ تنفيذا 

 ( من الميثاق.39للمادة )
توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة مواصلة جهودها لتمكين  .79

األشخاص ذوي اإلعاقة من التمتع بالحياة الكريمة اعماال لما 
 ( من الميثاق.40ورد بالمادة )

الطرف بتعزيز ومواصلة جهودها الرامية  توصي اللجنة الدولة .80
إلى ضمان التمتع الكامل لجميع المواطنين، ودون أي تمييز، 

( 2( الفقرة )41بالتعليم األساسي اإللزامي بالمجان، وفقا للمادة )
 من الميثاق.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها في مجال تطوير  .81
بحماية وتعزيز حقوق البيئة التشريعية الوطنية ذات الصلة 
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اإلنسان، وتطوير الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ 
 الكامل ألحكام الميثاق.

تطلب اللجنة من الدولة الطرف تعميم المالحظات والتوصيات  .82
الختامية على مؤسسات الدولة، والعمل على تنفيذها، وتبدي 

اتها عبر أى اللجنة استعدادها لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزام
 شكل للتعاون الفني.
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