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 سم هللا الرحمن الرحيمب
 :تقديم

 لنص الفقرة الخامسة من املادة الثامنة واألربعين من امليثاق العربي لحقوق 
ً
 تنفيذا

يتضمن مالحظاتها  اسنوي الجنة حقوق اإلنسان العربية تقرير  إحالةاإلنسان، التي تقرر 

عشر  الرابعإلى مجلس الجامعة عن طريق األمين العام، تقدم اللجنة تقريرها  وتوصياتها

والذي  2022للجنة نتاج عملها على مدار عام  برزتمالحظات وتوصيات الذي يستعرض 

شطة نمن أعلى ما اتصل بذلك  وفرعاتقارير الدول األطراف مناقشة  انصب أصال على

 .مخصصفي باب  يستعرضها التقرير

قشة التقارير املقدمة املنعلى الرغم من أن اللجنة أقامت على مدار العام دورتين و 

من الدول األطراف، األولية منها والدورية، فكانت أنشطة اللجنة مما ال يبعد عن تحقيق 

الدول األعضاء على املستوى الوطني، ولفائدة منظومة العمل العربي لفائدة غايات امليثاق و 

  مع املنظومة الدولية. كاملاملشترك على املستوى اإلقليمي، ولتحقيق الت

دورتين ملناقشة تقارير الدول األطراف في  2022لقد عقدت اللجنة خالل عام 

 لنص املاد
ً
األولى كانت  ،ة الثامنة واألربعين منهامليثاق العربي لحقوق اإلنسان؛ وذلك وفقا

، والثانية الستعراض التقرير العراقدولة املقدم من  الثانيالستعراض التقرير الدوري 

ألعضاء اللجنة ، إضافة لعقد اجتماعين الجمهورية اإلسالمية املوريتانيةاألول املقدم من 

صياتها ومالحظاتها الصادرة اعتمدت اللجنة في مطلع العام تو و على هامش هاتين الدورتين؛ 

 . 2021لدولة الكويت في ختام العام املنصرم  األول عن مناقشة التقرير الدوري 
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تحدي عدم انضمام ست دول عربية إلى امليثاق العربي لحقوق اإلنسان،  ويستمر

تستمر و الدول الغير مصادقة بعد على امليثاق، فسعت اللجنة لفتح باب الحوار املباشر مع 

هذا الجهد  يأتي، و من أجل حثهم على التصديق على امليثاق اللجنة في هذا املضمارجهود 

بالتوازي مع ما تقوم به األمانة العامة لجامعة الدول العربية من حث الدول على التصديق 

، ونرى نتاج هذا الجهد املشترك داخل على نطاق أوسع على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان

لن يمض ي قبل أن يشهد  2023مما يلوح في األفق أن عام بعد، ونتوقع  الدول الغير منضمة

 .زيادة في عدد الدول املصادقة على امليثاق

فلبت اللجنة، إقليمية ودولية لفائدة وطنية و كما شهد العام تنشيطا لشراكات 

السودان "املفوضية القومية جمهورية اللجنة دعوة املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في 

بأن أعدت ونفذت دورتين تدريبيتين لفائدة الكوادر الحقوقية في قوق اإلنسان" لح

أعدت ونفذت اللجنة بالشراكة مع مكتب املفوضية و  والحكومة واملجتمع املدني، املفوضية

انصبت على التناغم بين اآلليات السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة ورشة عمل 

ن خالل رؤية الدول، شارك فيها معظم الدول العربية اإلقليمية واآلليات الوطنية م

اللجنة الشبكة  كما شاركتاألطراف وغير األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية 

  .الوطنية في البلدان العربية، والتي تضمنت رفع كفاءة املؤسسات

كما تنفتح اللجنة على تقديم الدعم الفني لكافة الدول العربية بمختلف أشكاله 

اإلقليمية والدولية الوطنية و وهو ما تعمل اللجنة على التنسيق له مع عدد من الجهات 

  لفائدة تنفيذ غايات امليثاق. 2023لعام 
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نتج ويحقق غايته إال على صعيدنا اإلقليمي يظل دور اللجنة جزء لم ولن يتحرك وي

في إطاره الرئيس ي من النظام العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتكامل النظام 

العربي لحقوق اإلنسان هو ما يدفع اللجنة لتحقيق التشابك والتكامل مع النظام الدولي، 

عاملية غير قابلة حقوق اإلنسان  أنبما يحافظ على الخصوصية العربية ويؤكد على 

 .، وهو ما يبرز كغاية للميثاق العربي لحقوق اإلنسانجزئةللت

 ،واملستعان وهللا املوفق

 جابر صالح املري املستشار/                                                                                    

 رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية
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 تمهيد:

 الرابعن العربية )لجنة امليثاق( أن تقدم التقرير السنوي تتشرف لجنة حقوق اإلنسا

عشر الذي يتضمن مالحظاتها وتوصياتها على تقارير الدول األطراف في امليثاق العربي 

إلى مجلس  2022املختلفة خالل عام  لياتهالحقوق اإلنسان، عالوة على أنشطتها وفعا

 لنص الفقرة الخامسة من  (،159جامعة الدول العربية في دورته العادية رقم )
ً
وذلك وفقا

 ن من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.ياملادة الثامنة واألربع

تم اعتماد امليثاق العربي لحقوق اإلنسان من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة 

، ودخل امليثاق 23/5/2004( بتاريخ 16الدورة العادية رقم )في  )270ق.ف/) في قراره رقم

 ألحكام املادة  16/3/2008اذ بتاريخ حيز النف
ً
بعد مصادقة سبع دول عربية عليه وفقا

 لحقوق 
ً
 عربيا

ً
التاسعة واألربعون من امليثاق العربي، وتم اعتماد هذا التاريخ بوصفه يوما

 وقد بلغ عدد الدول األطراف في امليثاق العربي حتى تاريخه ستة عشر دولة عربية. ،اإلنسان

 
 
كآلية تعاهدية للميثاق العربي للنظر  2009اإلنسان العربية عام نشئت لجنة حقوق أ

في تقارير الدول األطراف بشأن التدابير التي اتخذتها إلعمال الحقوق والحريات املنصوص 

عليها في امليثاق، وبيان التقدم املحرز للتمتع بها، وإبداء املالحظات وتقديم التوصيات 

 للمادة الثامنة  ،وعلى كل دولة طرف في امليثاق ثاق.الواجب اتخاذها طبقا ألهداف املي
ً
وفقا

واألربعين منه، تقديم أول تقرير لها إلى اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز 

 كل ثالثة أعوام، ويجوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف 
ً
 دوريا

ً
التنفيذ، ثم تقريرا

 معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق. 

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل 

اللجنة، يعملون بصفتهم الشخصية بكل تجرد ونزاهة، وتنتخبهم الدول األطراف في امليثاق 

العربي باالقتراع السري، وال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة 

 الطرف في امليثاق، ويجوز 
ً
إعادة انتخابه ملرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. علما

ربع سنوات على أن تنتهي والية ثالثة من األعضاء أنتخبون ملدة بأن أعضاء اللجنة ي  
حّددون عن طريق القرعة.  املنتخبين في االنتخاب ألول مرة بعد عامين وي 
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من الدول األطراف في  تقدر لجنة حقوق اإلنسان العربية ما حظيت به من اهتمام

خالل السنوات واألمانة العامة لجامعة الدول العربية امليثاق العربي لحقوق اإلنسان 

املاضية، وهو ما أسهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها واالضطالع بدورها في احترام 

 وتعزيز حقوق اإلنسان في العالم العربي.

 

: عضوية اللجنةأ
ً
 وال

والدول التي يحملون السبعة ( قائمة بأسماء أعضاء اللجنة 1يرد في امللحق رقم )

 .جنسيتها وتاريخ انتخابهم ومدد واليتهم

 

 : وضعية الدول العربية في امليثاق العربي لحقوق اإلنسانثانيا

ويرد في  .عدد الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ستة عشر دولة عربية 

األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وتاريخ انضمامها/  ( قائمة الدول 2امللحق رقم )

 .2022أو مصادقتها عليه حتى نهاية عام 

صدرها أالتوصيات املتكررة التي فإنها تعيد التأكيد على هذا التوجه وإذ تثمن اللجنة 

مجلس الجامعة على املستوى الوزاري في جميع دوراته العادية بشأن ضرورة أن تصبح 

 في امليثاق؛جميع ا
ً
إذ ال تزال هناك ستة دول عربية غير مصادقة على  1لدول العربية أطرافا

( أسماء الدول العربية التي لم تصادق 3امليثاق العربي لحقوق االنسان. ويرد في امللحق رقم )

 أو تنضم الى امليثاق لغاية تاريخه./

 على ضرورة قيام
ً
األمانة العامة كل من  وتود اللجنة في هذا اإلطار أن تؤكد مجددا

مجلس الجامعة والدول األطراف بامليثاق العربي والبرملان العربي لجامعة الدول العربية و 

                                                           
حتى الوقت  2015( في شهر مارس 143العادية رقم )تتكرر توصيات مجلس الجامعة على املستوى الوزاري منذ دورته  1

 حث الدول العربية على ضرورة املصادقة على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.بشأن  2022الحالي عام 
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وكافة أصحاب املصلحة بمواصلة تشجيع الدول العربية غير األطراف في امليثاق على 

 املصادقة / أو االنضمام إليه. 

 

 ى لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسانالثا: تغيير مسمى لجنة حقوق اإلنسان العربية إلث

قرر مجلس الجامعة على املستوى الوزاري اعتماد القرار الصادر  3/3/2021بتاريخ 

عن "اجتماع الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان املخصص للنظر في مقترح 

 وق اإلنسان".تعديل مسمى "لجنة حقوق اإلنسان العربية" إلى "لجنة امليثاق العربي لحق

الدول العربية األطراف التي صادقت على تغيير مسمى اللجنة هم: اململكة األردنية 

جمهورية ، ، اململكة العربية السعوديةالهاشمية، دولة اإلمارات العربية املتحدة، دولة قطر

الدول  يالجمهورية اليمينة، وسوف يتم تعديل مسمى اللجنة بعد تصديق ثلثالعراق، 

 في امليثاق على التعديل.    األطراف

 

 : حالة تقديم التقارير من الدول األطراف إلى اللجنةابعار 

 ألحكام املادة الثامنة واألربعين من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان تلتزم كل دولة 
ً
طبقا

طرف بتقديم التقرير األول إلى اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول امليثاق العربي حيز 

 دوريا كل ثالثة أعوام؛ توضح فيه التدابير التي اتخذتها إلعمال التنفيذ بال
ً
نسبة لها، وتقريرا

 الحقوق والحريات املنصوص عليها في هذا امليثاق، وبيان التقدم املحرز للتمتع بها. 

، ال تزال هناك دول لم تقدم تقاريرها الوطنية األولية إلى 2022وبحلول نهاية عام 

 طين ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السوريةاللجنة، وهي: دولة فلس

 .جمهورية مصر العربيةو 

وفيما يخص موعد تقديم التقارير الدورية من قبل الدول األطراف في امليثاق العربي 

لى أن موعد تقديم الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان إلحقوق اإلنسان، تشير اللجنة 

، بينما كان موعد تقديم التقرير الدوري 2018وري األول كان خالل عام لتقريرهما الد
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لجمهورية الجزائرية لاألول للمملكة العربية السعودية والتقرير الدوري الثاني 

لكل من  التقرير الدوري الثاني تقديم ، وكان موعد2019الديمقراطية الشعبية خالل عام 

  .2022املتحدة خالل عام ولة اإلمارات العربية مملكة البحرين ود

وتشكر اللجنة كافة الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان التي قدمت 

 ألحكام املادة الثامنة واألربعين منه. كما تدعو الدول األطراف 
ً
تقريرها األول والدوري وفقا

ي تقديم هذه التقارير املتأخرة في تقديم تقاريرها األولية أو الدورية حتى تاريخه إلى اإلسراع ف

 بأن اللجنة قد خاطبت 
ً
 اللتزاماتها بموجب أحكام امليثاق العربي. علما

ً
في أقرب وقت؛ تنفيذا

 ألحكام امليثاق، ودرجت على تضمين 
ً
مرات عديدة الدول من أجل تقديم تقاريرها إعماال

 بموعد مالحظاتها وتوصياتها الختامية املوجهة إلى تقارير الدول األولية والدوري
ً
 خاصا

ً
ة نصا

كما درجت على طرح هذا األمر أمام اللجنة العربية الدائمة لحقوق تقديم التقرير القادم. 

ملجلس الجامعة على املستوى الوزاري كتوصية لحث الدول  هاإلنسان، والتي بدورها ترفع

من الدول تقديم التقارير  ( حالة4امللحق رقم )ويرد في األطراف على الوفاء بالتزاماتها. 

 األطراف بامليثاق.  

هذا وقد كان مجلس الجامعة على املستوى الوزاري قد دعا في توصياته املتكررة في 

إلى ضرورة وفاء الدول األطراف  2015( في شهر مارس 143دوراته العادية منذ الدورة رقم )

ال املحددة بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان بتقديم تقاريرها األولية والدورية في اآلج

 بموجب أحكام امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.

 

 : دورات مناقشة لجنة حقوق اإلنسان العربية للتقارير األولية والدوريةامساخ

دورتين؛ الدورة التاسعة عشر  2022عقدت لجنة حقوق اإلنسان العربية خالل عام 

والدورة العشرين  15/2/2022-14ملناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة العراق بتاريخ 

كما . 21/6/2022-20ملناقشة التقرير األول للجمهورية اإلسالمية املوريتانية بتاريخ 
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الدورة الثامنة عشر ملناقشة التقرير اللجنة املالحظات والتوصيات الختامية عن اعتمدت 

 .28/12/2021-27بتاريخ  التي جرت الدوري األول لدولة الكويت

وتم اعتماد املالحظات والتوصيات الصادرة عنهما وعن  رتينهاتين الدو  تعقد وقد

 آللية اللجنة في النظر في تقارير الدول األطراف في امليثاق العربي  دورة السابقة عليهماال
ً
وفقا

لحقوق اإلنسان والخطوط االسترشادية واملبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل ومحتوى 

 التقارير املقدمة من الدول األطراف. 

عتماد املالحظات والتصيات الختامية للدورة الثامنة عشر ملناقشة ا (أ

 :كويتلدولة ال ول التقرير الدوري األ 

والتي عقدت تقرير الدوري األول لدولة الكويت ملناقشة اللدورة الثامنة عشر امتدادا ل •

تم استعراض مجرياتها في التقرير الثالث عشر عن  حيث، 28/12/2021-27بتاريخ 

استكملت اللجنة أعمالها الالحقة على مناقشة التقرير واملتعلقة بإعداد ، 2021عام 

 .2022أخذت حيزا في بداية العام املالحظات والتوصيات الختامية والتي 

املقدم  ول تم إعتماد مشروع املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري األ  •

لدى جامعة الدول العربية بتاريخ  تالكوي، وأرسل إلى مندوبية دولة الكويتمن دولة 

31/1/2022 . 

  (.5)ملحق رقم  3/3/2022اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان العربية التوصيات بتاريخ  •

املقدم من  الدوري األول اللجنة املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير  نشرت •

 ة.على صفحتها اإللكترونية على موقع جامعة الدول العربيالكويت دولة 
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 :العراقالثاني لدولة عشر ملناقشة التقرير الدوري  التاسعةلدورة ا (ب

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول  15/2/2022-14ناقشت اللجنة خالل يومي  •

برئاسة املستشار/  العراقدولة املقدم من  الثانيالعربية في القاهرة التقرير الدوري 

برئاسة  العراقدولة مع وفد املناقشة وقد جرت وقائع ، جابر املري )رئيس اللجنة(

سفير جمهورية العراق لدى جمهورية السفير الدكتور/ أحمد نايف الدليمي سعادة 

وعضوية مصر العربية واملندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، 

 .الجهات الحكومية ذات الصلةمجلس الدولة و ممثلين عن 

 سعادة عشر تقديم كلمات أدلى بها التاسعةالدورة شهدت جلسة افتتاح أعمال 

 أحمد نايف الدليميالدكتور السفير سعادة و املري )رئيس اللجنة(،  املستشار/ جابر

األمين العام ) هيفاء أبو غزالة /السفيرة الدكتورة معالي ( و العراق)رئيس وفد دولة 

ل بن عبد الرحمن معالي السيد/عاد (،رئيس قطاع الشؤون االجتماعية –املساعد 

مدير مكتب ) عبد هللا العجمي /املستشارسعادة و  ،(رئيس البرملان العربي)العسومي 

، وسعادة (جلس التعاون لدول الخليج العربيةحقوق اإلنسان باألمانة العامة مل

 . (املدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية)املستشار/ سلطان الجمالي 

)عضو اللجنة(  عبد الرحمن الشبرقي /ستشارامل توافقت على سعادةكانت اللجنة قد و  •

 لتقرير 
ً
  العراقدولة مقررا

ً
من أجل تيسير عملية استعراض تقرير الدولة الطرف وفقا

أللية عملها في النظر بتقارير الدول األطراف، بما في ذلك وضع قائمة بالقضايا أو 

االستعراض قبل املناقشة؛ وذلك لتمكينها  املسائل التي يتعين إحالتها إلى الدولة موضع

من االستعداد وتقديم املعلومات التكميلية واإلضافية، ومن ثم إقامة الحوار التفاعلي 

معها حول نقاط محددة، وكذلك ملتابعة تنفيذ املالحظات والتوصيات الختامية مع 

 الجهات املعنية في الدولة الطرف. 
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املناقشة بإبداء تساؤالتهم ومالحظاتهم وتعليقاتهم قام أعضاء اللجنة على مدار يومي  •

من خالل الحوار التفاعلي مع وفد الدولة  العراقالثاني لدولة على التقرير الدوري 

بالرد على تساؤالت ومالحظات وتعليقات  العراقدولة الطرف. كما قام أعضاء وفد 

 أعضاء اللجنة.

كوفان لحقوق اإلنسان  مؤسسةظل من  تقريريشار إلى أن اللجنة قد تلقت  •

، وذلك في إطار الدليل العراقدولة في  والديمقراطية )إحدى منظمات املجتمع املدني

ملشاركة مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الوطنية املعنية اللجنة الذي وضعته 

بحقوق االنسان في عملية تقديم تقاريرها. وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا تلقته من 

كتابية وشفاهية، وهو ما ساعد على توجيه عدد من التساؤالت إلى وفد معلومات 

 الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي وتسجيل جملة من املالحظات والتوصيات.

املقدم  الثانيعتماد مشروع املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري إتم  •

لدى جامعة الدول العربية  العراقدولة لالدائمة ندوبية املأرسل إلى و ، العراقدولة من 

 . 23/3/2022بتاريخ 

  (.6)ملحق رقم  24/4/2022اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان العربية التوصيات بتاريخ  •

 بأن اللجنة قد نشرت املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير  •
ً
املقدم  الثانيعلما

 .جامعة الدول العربية على صفحتها اإللكترونية على موقع العراق دولةمن 
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 :لجمهورية اإلسالمية املوريتانيةملناقشة التقرير األول ل العشرونلدورة ا (ت

عقدت لجنة حقوق اإلنسان العربية دورتها العشرين والتي خصصت ملناقشة التقرير  •

األول للجمهورية اإلسالمية املوريتانية، وذلك بمقر األمانة العامة لجامعة الدول 

 .2022يونيو  21-20رة يومي العربية بالقاه

للجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( برئاسة املستشار جابر  20التأمت الدورة  •

املري، رئيس اللجنة، ومشاركة كل من السفيرة نادية جفون نائبة الرئيس، وأعضاء 

اللجنة املستشارة آمنة املهيري واملستشار مجدي حردان واألستاذة رضا مراد، فيما 

تعذر حضور عضوي اللجنة املستشار محمد خالد الضاحي واملستشار عبد الرحمن 

 الشبرقي.

ترأس معالي الشيخ أحمد ولد سيدي، مفوض حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني  •

 رفيع املستوى 
ً
والعالقات مع املجتمع املدني )برتبة وزير في الحكومة املوريتانية(، وفدا

مهورية اإلسالمية املوريتانية لدى جامعة الدول ضّم كل من املندوب الدائم للج

مثلين عن وزارات الداخلية والعدل والوظيفة العمومية والعمل والعمل  العربية وم 

االجتماعي والطفولة واألسرة. هذا إلى جانب عدد من الدبلوماسيين بسفارة موريتانيا 

 بالقاهرة.

قت خاللها معالي السفيرة شهدت الجلسة االفتتاحية حضور رفيع املستوى، حيث أل •

الدكتورة هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد، رئيس قطاع الشؤون االجتماعية، 

كلمة أكدت فيها ما يوليه معالي األمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو 

جهود لجنة حقوق اإلنسان العربية الرامية لتعزيز لالغيط، من حرص على مزيد دعم 

شعاعها بين آليات املعاهدات الدولية وضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل إ

والتنسيق والبذل من أجل ترسيخ مكانتها ودورها املحوري في منظومة حقوق اإلنسان 

 العربية.
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شدد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرملان العربي، في كلمته   •

عربية بالتزاماتها املتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية على أهمية وفاء جميع الدول ال

ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة من خالل مراجعة وتحديث التشريعات 

 الوطنية لكي تتماش ى مع أحكام امليثاق العربي لحقوق اإلنسان. 

أشاد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، األمين العام للشبكة العربية  •

سات الوطنية، بجهود لجنة حقوق اإلنسان العربية وعملها الدؤوب لتكريس للمؤس

مبدأ املشاركة بين مختلف الجهات الحقوقية الفاعلة في الدول العربية، والسيما 

 املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني.

أكد معالي الشيخ أحمد ولد سيدي، رئيس الوفد املوريتاني، في كلمته خالل الجلسة  •

حية للدورة، على أن تقديم بالده لتقريرها األول يندرج في إطار حرصها على االفتتا

 مناقشة تقرير دولته األول أمام 
ً
الوفاء بكافة التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان، معتبرا

 في إطار جهود موريتانيا 
ً
 ومفصليا

ً
 هاما

ً
لجنة حقوق اإلنسان العربية ستشكل "منعطفا

نسان" وأن املالحظات والتوصيات التي ستصدر عن اللجنة في ترقية وحماية حقوق اإل

"سوف تتيح الوقوف على مكامن القصور في منظومة حقوق اإلنسان ببالده والعمل 

 على تجاوزها".

نفصلين مع ممثلي كل من اللجنة الوطنية  • قد في سياق أعمال الدورة اجتماعين م  ع 

دني )خمس منظمات( الستعراض ما املوريتانية لحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع امل

 عن النظر في مقترحاتها 
ً
تضمنته تقارير الظل التي قدمتها هذه املنظمات للجنة، فضال

 وشواغلها بشأن وضع حقوق اإلنسان بموريتانيا وسبل مزيد تعزيزها.

قد مؤتمر صحفي في ختام الدورة بين رئيس اللجنة ورئيس الوفد املوريتاني، تم  • ع 

ندوبي وسائل اإلعالم لدى جامعة الدول العربية بأبرز مضامين الدورة خالله إحاطة م

واستعراض التدابير التي اتخذتها موريتانيا من أجل تعزيز منظومة حقوق اإلنسان، 
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 عن بيان دور لجنة حقوق اإلنسان العربية في متابعة تنفيذ التوصيات التي 
ً
فضال

لدول األطراف وحرصها على تقديم تصدر عنها بشأن مختلف التقارير التي تقدمها ا

 الدعم للدول العربية في مجاالت كتابة تقارير حقوق اإلنسان وضوابط إعدادها.

ستقوم اللجنة في غضون أسبوعين بتحرير مشروع التوصيات الختامية الصادرة عن  •

الدورة وأهم املالحظات بشأن التقرير وأبرز ما تّم تناوله خالل الحوار التفاعلي مع 

ف األطراف، وسيرسل هذا املشروع الحقا إلى الجانب املوريتاني على أن يتم مختل

مناقشة مضامينه بين اللجنة والدولة الطرف خالل شهر واحد قبل أن يتم اعتمادها 

 من قبل اللجنة وتنشر على موقعها.
ً
 رسميا

قوق اللجنة الوطنية لحتقارير ظل من املؤسسة الوطنية )يشار إلى أن اللجنة قد تلقت  •

وذلك في  الجمهورية اإلسالمية املوريتانيةفي  وخمس منظمات مجتمع مدني(، اإلنسان

ملشاركة مؤسسات املجتمع املدني  اللجنة اي وضعتهتال الخطوط االسترشاديةإطار 

محل  هو أمرواملؤسسات الوطنية املعنية بحقوق االنسان في عملية تقديم تقاريرها. و 

معلومات كتابية وشفاهية من تلك املنظمات غير الحكومية، اللجنة ملا تلقته من تقدير 

وهو ما ساعد على توجيه عدد من التساؤالت إلى وفد الدولة الطرف أثناء الحوار 

 التفاعلي، وكذلك في تسجيل جملة من املالحظات والتوصيات.

لجمهورية املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير األول ل مشروعإعداد  وتم •

 سالمية املوريتانية و اإل 
 
 بتاريخ لدى جامعة الدول العربيةدولة الإلى مندوبية رسل أ

1/9/2022. 

  (.7)ملحق رقم  2/10/2021اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان العربية التوصيات بتاريخ  •

 بأن اللجنة قد نشرت املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير الثاني املقدم  •
ً
علما

 صفحتها اإللكترونية على موقع جامعة الدول العربية.من دولة قطر على 
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: سادس
ً
 البيانات التي أصدرتها اللجنة ا

I.  صورة البيان 8/3/2022أصدرت اللجنة بيان بمناسبة اليوم العاملي للمرأة( .

 (.8مرفق رقم 

II.  صورة 16/3/2022أصدرت اللجنة بيان بمناسبة اليوم العربي لحقوق االنسان( .

 (.9البيان مرفق رقم 

III.  أصدرت اللجنة بيان حول اقتحام القوات اإلسرائيلية املسجد األقص ى واالعتداء

 (.10)صورة البيان مرفق رقم  15/4/2022على املصلين 

IV.  أصدرت اللجنة بيان على إثر جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو

 .(11عاقلة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي )صورة البيان مرفق رقم 

V.  30/7/2022بمناسبة اليوم الدولي ملكافحة االتجار بالبشر أصدرت اللجنة بيان 

 (.12)صورة البيان مرفق رقم 

VI.  صورة  10/12/2022بيان بمناسبة اليوم العاملي لحقوق االنسان أصدرت اللجنة(

 (.13البيان مرفق رقم

 سابع
ً
 لجنة حقوق اإلنسان العربية أنشطة: ا

i.  رئيس اللجنة بزيارة مقر املندوبية الدائمة  -املري قام سعادة املستشار جابر

للجمهورية اإلسالمية املوريتانية وعقد اجتماعا بسعادة السفير/ سيدي محمد 

، حيث تناول االجتماع نقاشا موسعا حول اإلجراءات عبد هللامحمد 

واالستعدادات ملناقشة التقرير األول للجمهورية اإلسالمية املوريتانية 

20/2/2022. 

ii.  20زيارة لجنة حقوق االنسان العربية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية-

21/5/2022. 
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لجنة وفد  تمهيدا ملناقشةةةةةةةةةةةةةة التقرير األول للجمهورية اإلسةةةةةةةةةةةةةالمية املوريتانية، زار

برئاسةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةعادة املسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةار جابر املري رئيس اللجنة وعضةةةةةةةةةوية حقوق اإلنسةةةةةةةةةان العربية 

ومقررة تقرير موريتانيا األول املقدم إلى رئيس اللجنة السةةةةةةةةةفيرة نادية جفون نائب  سةةةةةةةةةعادة

لى إالزيةةةارة  توهةةةدفةةة لجنةةةة امليثةةةاق والسةةةةةةةةةةةةةيةةةد خليةةةل إبراهيم كةةةاظم الحمةةةداني خبير اللجنةةةة،

واالطالع على الجهود  الدولةنسةةان الوطنية في االلتقاء مباشةةرة بعناصةةر منظومة حقوق اإل

لتقرير األول الةةةةةذي تم في شةةةةةةةةةةةةةهر نسةةةةةةةةةةةةةةةةةان تمهيةةةةةدا ملنةةةةةاقشةةةةةةةةةةةةةةةةةة ااملبةةةةةذولةةةةةة لتعزيز حقوق اإل

وترادفةةةةت زيةةةةارة وفةةةةد اللجنةةةةة مع  انتهةةةةاء زيةةةةارة قةةةةام بهةةةةا مقرر األمم  ،2022 )يونيةةةةه/حزيران

املتحدة املعني بمكافحة الرق والرق املعاصر التي دامت لعشرة أيام  مما يؤكد نهج التعاون 

واإلقليميةةةة لحقوق مع اآلليةةةات الةةةدوليةةةة  املوريتةةةانيةةةة جمهوريةةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةالميةةةةالالةةةذي تبةةةديةةةه 

 .نساناإل

iii.  تعزيز التعاون بين  قليميةاإلالورشة  2022يونيو  26/28عقدت اللجنة بتاريخ"

ارير لفائدة القائمين على إعداد التق اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان"

بالتعاون مع مكتب املفوض القاهرة في  ومتابعة تنفيذ التوصيات بالدول العربية

لتوثيق والتدريب السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحد )مركز األمم املتحدة ل

وقسم هيئات املعاهدات باملفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتدريب بالدوحة و 

 واملكتب اإلقليمي ببيروت(

تدريبية بهدف رفع قدرات القائمين على إعداد التقارير الورشة الالطرفان  نظم

الوطنية أمام آليات املعاهدات عامة، ولجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( خاصة. 

 28إلى  26دولة عربية بالقاهرة خالل الفترة من  15مشاركة ممثلين عن وشهدت الورشة 

 . 2022يونيو 

السفيرة/ نادية و  رئيس اللجنة –املستشار/ جابر املري ل من شارك عن لجنة امليثاق ك

رضا  –األستاذة و  عضو اللجنة –املستشار/ مجدي حردان و  نائبة رئيس اللجنة –جفون 

. ومثل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة عضوة اللجنة –مراد 
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املفوضية السامية لحقوق رئيس قسم هيئات املعاهدات ب –لدكتور/ إبراهيم سالمة ا

 .اإلنسان

دولة عربية من وزارات الخارجية ووزارات العدل  15وشارك في الورشة ممثلين عن 

واآلليات الوطنية للتنسيق وإعداد تقارير حقوق اإلنسان، )اململكة األردنية الهاشمية، 

مقراطية اإلمارات العربية املتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الدي

الشعبية، اململكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة 

فلسطين، دولة قطر، جمهورية القمر املتحدة، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية مصر 

 العربية، الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، الجمهورية اليمنية(.

 ضيع وشملت:تناولت جلسات الورشة العديد من املوا

 والية لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق(. •

االستنتاجات األخيرة الجتماع هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة بشأن تعزيز  •

نظام هيئات املعاهدات، بما في ذلك رزنامة املراجعة املتوقعة وقراءة من منظور 

 ستفادة.لجنة امليثاق العربي وأفضل املمارسات والدروس امل

 ، املحفزات وأبرز التوصيات.2020مراجعة نظام هيئات املعاهدات لعام  •

ربط النقاط بين رزنامة األمم املتحدة العاملية للمراجعة والنظام اإلقليمي العربي  •

 لحقوق اإلنسان.

أبرز التحديات حول تفاعل الدول األعضاء مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان،  •

 ستحقة واملتأخرة.وخاصة التقارير امل

اآلليات الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير ومتابعة التوصيات، األطر الوطنية  •

إلعداد التقارير واملتابعة واالتجاهات والتوصيات األخيرة املنبثقة عن املشاورات 

اإلقليمية بتكليف من مجلس حقوق اإلنسان، والفوائد للجنة حقوق اإلنسان 

 العربية )لجنة امليثاق(.
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مستقبل استراتيجية بناء القدرات للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في ضوء  •

 .2020مراجعة 

متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها آليات املعاهدات، أفضل املمارسات في  •

 املنطقة.

iv.  ورشة عمل تدريبية حول "امليثاق العربي لحقوق االنسان ودور لجنة حقوق

 .24/8/2022-22االنسان العربية في إعمال امليثاق" بالخرطوم 

التدريبية التأسةةةيسةةةية حول امليثاق العربي لحقوق اإلنسةةةان ودور اللجنة تنفيذ الورشةةةة تم 

التي تم تنظيمها من قبل املفوضةةةةةةةةةةةةةية القومية و ال امليثاق العربية لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةان في أعم

لحقوق االنسةةةةان في السةةةةودان بالتعاون والتنسةةةةيق مع لجنة حقوق االنسةةةةان العربية )لجنة 

 .جمهورية السودان –في الخرطوم  2022/  24-22امليثاق( للفترة 

 24 ، والثةةةةانيةةةةة يوم23-22تم تنفيةةةةذ ورشةةةةةةةةةةةةةتين تةةةةدريبيتين، األولى على مةةةةدار يومي  -

حظيت برامج الورشةةةةةةةةة التدريبية باهتمام رسةةةةةةةةمي واسةةةةةةةةع. ظهر و  .2022أغسةةةةةةةةطس 

ذلةةةك جليةةةا من خالل قيةةةام معةةةالي وزير الخةةةارجيةةةة املكلف في جمهوريةةةة السةةةةةةةةةةةةةودان 

د في كلمته االفتتاحية 
ّ
السفير على الصادق بافتتاح اليوم األول للورشة، حيث أك

الهدف من الورشةةةةةةةةةةةةةة حماية أن هذه الورشةةةةةةةةةةةةةة تعد تعاونا متعدد املسةةةةةةةةةةةةةتويات وأن 

 وتعزيز حقوق االنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةان في سةةةةةةةةةةةةةبيةةةةةل الوفةةةةةاء بةةةةةااللتزامةةةةةات الةةةةةدوليةةةةةة واالقليميةةةةةة. 

من جانبه أوضح رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية سعادة املستشار جابر املري 

أن لجنة حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةان العربية آلية فريدة في النظام العربي لحقوق االنسةةةةةةةةةةةةةان 

عنى بم
 
 إلى أنهةةةةةا ت

ً
تةةةةةابعةةةةةة وتنفيةةةةةذ التزامةةةةةات الةةةةةدول األطراف فيةةةةةه كجزء من مشةةةةةةةةةةةةةيرا

اسةةةةةةةةةةةةةتحقاقات االنضةةةةةةةةةةةةةمام للميثاق، وأن التعاون بين آليات حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةان على 

مسةةةةةةةةةةةتوياته املتعددة اإلقليمية والوطنية يجب أن يسةةةةةةةةةةةتمر لتحقيق غايات امليثاق 

 العربي لحقوق اإلنسان.
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الدكتور رفعت مرغني  وتناول رئيس املفوضةةةةةةةةية القومية لحقوق اإلنسةةةةةةةةان سةةةةةةةةعادة

عباس في كلمته أهمية العالقة بين املفوضةةةية ومنظمات املجتمع املدني ألنها حلقة 

 تضمنت برامج الورشة تدريبات لفئتين:  .الوصل بين املجتمع والدولة

صةةةةصةةةةت ملنظمات املجتمع املدني واالعالم  23-22الفئة األولى )يومي 
 
أغسةةةةطس( خ

 شخص  60نون، وبلغ عدد املشاركين أكثر من ومشاركين من أجهزة إنفاذ القا

صصت لفائدة عناصر  24الفئة الثانية )يوم 
 
اآللية الوطنية لحقوق أغسطس( خ

  .شخص 30االنسان بوزارة العدل واشترك فيها أكثر من 

 
ً
 : مشاركات لجنة حقوق اإلنسان العربيةثامنا

شارك املستشار جابر املري في اعمال اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان  .1

معة الدول بمقر األمانة العامة لجا 24/2/2022-22( خالل الفترة 49)الدورة العادية 

 العربية، والقى كلمته تحت البند الرابع املخصص للميثاق العربي لحقوق اإلنسان.

رئيس اللجنة في املؤتمر الدولي التضامن الدولي وخطة  –شارك املستشار جابر املري  .2

"السالم والعدل واملؤسسات  16محورية الهدف  -للتنمية املستدامة 2030العام 

القى كلمته دعى فيها املؤسسات الوطنية بمساعدة ، و 28/2/2022-27القوية" 

املجتمعات على نحو منهجي بنشر واستخدام معلومات ذات صلة بحقوق االنسان عند 

 مراقبة وتنفيذ خطة التنمية املستدامة.

دبي  2020إكسبو  -شارك املستشار جابر املري في ندوة اليوم العربي لحقوق االنسان .3

بدولة االمارات  16/3/2022يات التغير املناخي" يوم "الحق في بيئة سليمة مع تحد

 العربية املتحدة.

شارك املستشار جابر املري في فعاليات النسخة الرابعة ملنتدى املرأة العربية والذي  .4

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم تكريم سعادة  20/3/2022عقد يوم 
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جهوده في دعم والدفاع عن قضايا املرأة، كما رئيس اللجنة ل –املستشار جابر املري 

 القى كلمة بهذه املناسبة.

شارك املستشار جابر املري في الندوة االفتراضية الحوارية للخبراء بشأن استقالل  .5

القضاء واملحامين/ات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا والتي أقامها املكتب 

بالشراكة مع املنظمة  5/4/2022ان يوم اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق االنس

 العربية لحقوق االنسان.

السفيرة/ نادية  وسعادة )رئيس اللجنة( جابر املري  /كل من سعادة املستشار مشارك .6

جفون )نائب رئيس اللجنة( في املؤتمر اإلقليمي الرابع رفيع املستوى لحماية وتعزيز 

كنموذج  19نسان: جائحة كوفيد حقوق االنسان أثر االزمات على التمتع بحقوق اال

مداخلة في  ةقدمت السفير و  26/7/2022بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

الجلسة الثامنة للمؤتمر اإلقليمي تحت عنوان "إشراقات املستقبل في تعزيز القدرة 

"-على املواجهة االزمة
ً
 املنطقة العربية نموذجا

)رئيس اللجنة( في اعمال اجتماع اللجنة العربية شارك سعادة املستشار جابر املري  .7

( والتي عقدت بمقر األمانة العامة لجامعة 50الدائمة لحقوق االنسان )الدورة العادية 

، والقى كلمته تحت البند الرابع من جدول االعمال 27/7/2022الدول العربية 

 واملخصص للميثاق العربي لحقوق االنسان.

ر املري )رئيس اللجنة( في ورشة العمل "احترام حقوق املستشار جابسعادة شارك  .8

االنسان في املنافذ الحدودية" في القاهرة والتي نظمها مجلس وزراء الداخلية العرب 

. وتسلم املستشار جابر املري 6/9/2022والوكالة االوربية لحرس الحدود والسواحل 

 ب.عزاز والتقدير من رئاسة مجلس وزراء الداخلية العر درع اإل 

شاركت املستشار/ رضا مراد )عضو اللجنة( في الدورة التدريبية حول "دور املؤسسات  .9

الوطنية لحقوق االنسان في رصد حقوق االنسان وتلقي الشكاوى وكتابه التقارير" 

 بالجمهورية اللبنانية. 10/11/2022-7خالل الفترة 
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لية اإلعالن العربي عمال فعاأشاركت السفيرة/ نادية جفون )نائب رئيس اللجنة( في  .10

-5شكال العنف ضد املرأة والفتاة بين النص وسبل التنفيذ، يومي أملناهضة جميع 

مارات العربية املتحدة وهيئة األمم برعاية وزارة الخارجية بدولة اإل  6/12/2022

لقت أمارات العربية املتحدة. و نسان بدولة اإل املتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لحقوق اإل

كدت فيها أن اللجنة ستظل راصدة ومراقبة ملا يتم انتهاكات التي أة نادية كلمتها السفير 

 لحقوق املرأة والفتاة وإثارته في آلية اللجنة األساسية.
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 الخاتمة

من خالل دراسةةةةةةةةةةةةةةةة الجنةةةة للتقةةةارير الواردة من الةةةدول األطراف واملتةةةابعةةةة املسةةةةةةةةةةةةةتمرة 

حت املالحظات التالية  2022م ألوضةةةةةةةةاع حقوق اإلنسةةةةةةةةان في الدول العربية خالل عا
ظ

ترشةةةةةةةة

عن أوضةةةاع حقوق اإلنسةةةان على األصةةةعدة الوطنية من جهة وعلى صةةةعيد منظومة حقوق 

اإلنسةةةةةةةةةةةةةان في إطار جامعة الدول العربية من جهة أخرى، وإننا إذ نضةةةةةةةةةةةةةع هذه املالحظات 

مسةترشةدين بهدف تنسةيق العمل العربي املشةترك يحدونا األمل أن تحظى هذه التوصةيات 

 الهتمام.با

والذي شةةةةهد بدايات التعافي من آثار جائحة  2022الفترة التي تغطيها هذه املالحظات لعام 

مع ما رافقها من إجراءات متنوعة في مجال ممارسةةةةةةةةةةةةات حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةان كانت  19كوفيد 

الغاية منها احتواء آثار الجائحة من جهة وبناء أو ترميم أو تحفيز أنظمة صةةةةةةةةةةةةةحية فعالة 

 فية للتكيف مع الجوائح واألمراض السارية املفاجئة. ذات قدرة كا

سةةةةتكون هذه املالحظات ضةةةةمن ثالأ محاور أسةةةةاسةةةةية، األول يتعلق باملعايير والتشةةةةريعات 

ذات الصةةةةةةةةةةةةةلةةةة بحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان واملحور الثةةةاني يرتبط بةةةاآلليةةةات الوطنيةةةة وآليةةةات حقوق 

 باملمارسات والتنسيق. اإلنسان في إطار جامعة الدول العربية واملحور الثالث يتعلق

 املعايير والتشريعات ذات الصلة بحقوق االنسان

شةةةةةةةةةةةهدت الدول العربية تطورات تشةةةةةةةةةةةريعية في عدة مجاالت منها سةةةةةةةةةةةن تشةةةةةةةةةةةريعات 

جديدة بما يوائم ويتماهى مع املعايير اإلقليمية )بما فيها امليثاق العربي لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةان( 

 يتمثل بقيام عدة واملعايير الدولية ذات الصةةةةةلة، واملجال اآل 
ً
خر الذي شةةةةةهد تطورا ملموسةةةةةا

دول بتعةةديةةل تشةةةةةةةةةةةةةريعةةاتهةةا الوطنيةةة بةةاتجةةاه املوائمةةة مع املعةةايير اإلقليميةةة والةةدوليةةة وفي هةةذا 

 اإلطار نعرض املقترحات التالية:

املباشةةةرة بوضةةةع قاعدة معلومات عن مختلف التشةةةريعات في الدول العربية ذات  .أ

وثيقة أسةةةةةةةاسةةةةةةةية للقوانين النافذة في هذه  الصةةةةةةةلة بحقوق اإلنسةةةةةةةان تكون بمثابة

 الدول على أن يتم تحديثها دوريا.
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تفاوت وضةةةع النصةةةوص املتعلقة بحقوق اإلنسةةةان في إطار اليزال موضةةةوع  .ب

النظم القانونية املختلفة محل جدل كبير ليس على الصةةةةةةعيد املحلي أو اإلقليمي 

قتصةةةةةةةادية فحسةةةةةةةب وإنما على الصةةةةةةةعيد الدولي، خصةةةةةةةوصةةةةةةةا في مجال الحقوق اال

واالجتماعية والثقافية، ويتمحور هذا الجدل حول الوضةةةع الهرمي التسةةةلسةةةلي في 

إطةار البنيةة الةدسةةةةةةةةةةةةةتوريةة، وحول وسةةةةةةةةةةةةةةائةل االنتصةةةةةةةةةةةةةةاف املحليةة املتةاحةة في حةالةة 

انتهاكها. ففي بعض الدول يمكن لألفراد االسةةتناد إلى ما ورد بالتشةةريع من إعمال 

لية باسةةةةتخدام نصةةةةوص تتعلق بصةةةةكوك الحقوق من خالل النظم القانونية املح

حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةان لرفع دعوى قضةةةةةةةةةةةةةةائيةةة أمةةام املحةةاكم. وفي دول أخرى قةةد تةةأخةةذ 

نصةةوص صةةكوك حقوق اإلنسةةان الواردة في التشةةريعات صةةورة "مبادئ توجيهية" 

الغرض منها توجيه صةةةةةةةةةةةةةّناع السةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةات الحكومية، ومثل هذه املبادئ ال تقر 

  بحقوق فردية مشمولة بالنفاذ.

ن الوصةةةةةةةةةةةةةول إلى رؤيةةة عربيةةة ممكن، لحسةةةةةةةةةةةةةم هةةذا الجةةدل، من خالل حوار ترعةةاه إ

اإلدارات واملؤسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات ذات الصةةةةةةةةةةةةةلة في إطار جامعة الدول العربية مع الجهات 

 الفنية املعنية بالتشريع في الدول العربية.

اعتمدت بلدان عربية عدة نهج التخطيط لحقوق االنسةةةةةةةةةةةةةان وهي بهذا قد  .ج

ة والحماية االسةةةةتباقية، وهو نهج لطاملا أوصةةةةت به مختلف انتقلت إلى دور الوقاي

اآلليات اإلقليمية والدولية. اعتماد التخطيط لسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات حقوق اإلنسةةةةةةةةةان هو 

 النهج األكثر جدوى. 

وعليةةةةه، نقترح أن تبةةةةادر مختلف آليةةةةات العمةةةةل العربي لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةان لتنظيم 

واالسةةةةةةةتفادة  نشةةةةةةةاط مشةةةةةةةترك ينصةةةةةةةب على التخطيط في مجال حقوق اإلنسةةةةةةةان،

القصةةةةةةةةةةةةةوى من وثةائق جةامعةة الةدول العربيةة املعتمةدة وذات الصةةةةةةةةةةةةةلةة بمةا في ذلةك 

االسةةةةةةةةةةةةةتراتيجيةةةة العربيةةةة لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةان والوثةةةائق املختلفةةةة والتي كةةةان آخرهةةةا 

 اإلعالن املتعلق بمناهضة العنف ضد املرأة والفتاة.
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 املؤسسات واألجهزة ذات الصلة بحقوق االنسان

األساس ي للمؤسسات واألجهزة املعنية بحقوق اإلنسان، من بين لطاملا كان الهدف 

أمور أخرى، هو املسةةةةةةةةةةةةةةاهمةةة بوضةةةةةةةةةةةةةع بيئةةة مالئمةةة ملمةةارسةةةةةةةةةةةةةةات حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةان من خالل 

سةةياسةةات وأنشةةطة مختلفة، بما في ذلك وضةةع البنية القانونية الضةةامنة للحقوق وحوكمة 

تحديات تتعلق بإطارها املنظومة، ولعوامل مختلفة ومتنوعة عانت هذه املؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات من 

القانوني الناظم وبواليتها أو عدم مناسةةةةةةةةةةةةةبة املوارد البشةةةةةةةةةةةةةرية واملادية، وكانت كثير من هذه 

املؤسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات في الدول العربية بمسةةةةةةةةةةتوى التحدي من خالل كفاءتها وقابليتها على التكيف 

 كانت 19ولعل الظروف التي صةةةةاحبت انتشةةةةار جائحة كوفيد  –بمواجهة الظروف الطارئة 

 على ذلك 
ً
 حّيا

ً
حيث تصةةةةةدت وبكفاءة النظم الصةةةةةحية ونظم التعليم ونظم العدالة  –مثاال

 أخرى تضةةةةةةةةةةةةةررت فيهةةا 
ً
وغيرهةةا في عةةدة دول لهةةذه الجةةائحةةة وأّجمةةت من تةةأثيرهةةا، إال أن دوال

النظم الصةةةةةةةةحية وكان تأثير الجائحة على نظم التعليم والعدالة كبير. عليه، نرى أن تحدي 

ادة حوكمةةةة نظم تتجةةةاوز مةةةا ظهر من فجوات متعلقةةةة بواليةةةة هةةةذه الجةةةائحةةةة فرصةةةةةةةةةةةةةةةةة إلعةةة

 املؤسسات، والتي يمكن أن تفض ي إلى وضع إطار عربي ملواجهة الكوارأ واألزمات.

 املمارسات والتنسيق 

ومن أجل توحيد العمل وتناغمه بين مختلف اآلليات املنصةةةةةةةةب اختصةةةةةةةةاصةةةةةةةةها على 

ترك وتحت مظلة جامعة الدول العربية، ملف حقوق اإلنسةةةةةةةان في إطار العمل العربي املشةةةةةةة

ترى اللجنةةةة أهميةةةة اجتمةةةاع سةةةةةةةةةةةةةنوي في الثلةةةث األخير من كةةةل عةةةام، تتبةةةاحةةةث فيةةةه مختلف 

اآلليات سةةةةةةةةةةبل تشةةةةةةةةةةبيك خططهم وعرض احتياجاتهم للعام املقبل، وهو ما يضةةةةةةةةةةمن تكامل 

 الجهود التي تنفذ وتعظيم االستفادة وتجنب التكرار لفائدة املواطن العربي.  
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 املالحق:

( الخاص بقائمة بأسماء أعضاء اللجنة والدول التي يحملون جنسيتها وتاريخ انتخابهم 1ملحق رقم ) •

 .، موضحا بها هيئة املكتبومدد واليتهم

( قائمة الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وتاريخ انضمامها/ أو 2ملحق رقم ) •

 .2021مصادقتها عليه حتى نهاية عام 

( الخاص بأسماء الدول العربية التي لم تصادق /أو تنضم الى امليثاق العربي لحقوق 3ملحق رقم ) •

 اإلنسان.

 الخاص بحالة تقديم التقارير من الدول األطراف في امليثاق العربي.( 4ملحق رقم ) •

 األول  ( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير الدوري5ملحق رقم ) •

 الكويت.دولة املقدم من 

( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير الدوري الثاني 6ملحق رقم ) •

 العراق.املقدم من دولة 

( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير األول املقدم من 7ملحق رقم ) •

 .انيةالجمهورية اإلسالمية املوريت

 .8/3/2022( بيان اللجنة بمناسبة اليوم العاملي للمرأة 8ملحق رقم ) •

 .16/3/2022( بيان اللجنة بمناسبة اليوم العربي لحقوق االنسان 9ملحق رقم ) •

حول اقتحام القوات اإلسرائيلية املسجد األقص ى واالعتداء على  اللجنة بيان (10ملحق رقم ) •

 .15/4/2022املصلين 

على إثر جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من  اللجنة بيان (11ملحق رقم ) •

 .قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

 .30/7/2022بمناسبة اليوم الدولي ملكافحة االتجار بالبشر  اللجنة بيان( 12ملحق رقم ) •

 .10/12/2022بمناسبة اليوم العاملي لحقوق االنسان  اللجنة بيان( 13ملحق رقم ) •
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( الخاص بقائمة بأسماء أعضاء اللجنة والدول التي يحملون جنسيتها 1ملحق رقم )

 .وتاريخ انتخابهم ومدد واليتهم

 

 

 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 تاريخ انتهاء الوالية تاريخ االنتخاب الدولة عضو اللجنة

 2/10/2023 3/10/2019 دولة اإلمارات العربية املتحدة املستشارة آمنة علي املهيري 

 2/4/2025 3/4/2021 دولة قطر املستشار جابر صالح املري 

 2/4/2025 3/4/2021 الجمهورية اللبنانية األستاذة رض ى نديم مراد

 2/4/2025 3/4/2021 اململكة العربية السعودية املستشار عبد الرحمن الشبرقي

 2/10/2023 3/10/2019 دولة فلسطين املستشار مجدي محمد حردان

 2/10/2023 3/10/2019 دولة الكويت املستشار محمد خالد الضاحي

 2/4/2025 3/4/2021 جمهورية السودان السفيرة نادية محمد جفون 

 مكتب اللجنة

 تاريخ انتهاء الوالية تاريخ االنتخاب الصفة العضو

 26/4/2023 27/4/2021 رئيس الجنة املستشار جابر صالح املري 

 26/4/2023 27/4/2021 نائبة رئيس اللجنة حمد جفون السفيرة نادية م



29 

 

( الخاص بقائمة الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان 2ملحق رقم )

 2202.2وتاريخ انضمامها/ أو مصادقتها عليه حتى نهاية عام 

 تاريخ ايداع وثيقة التصديق تاريخ التوقيع الدول األطراف في امليثاق العربي م

 28/10/2004 28/10/2004 اململكة األردنية الهاشمية 1

 11/6/2006 2/8/2004 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2

 18/6/2006 5/7/2005 مملكة البحرين 3

 7/8/2006 14/2/2005 دولة ليبيا 4

 6/2/2007 17/8/2006 الجمهورية العربية السورية  5

 28/11/2007 15/7/2004 دولة فلسطين 6

 15/1/2008 18/9/2006 دولة اإلمارات العربية املتحدة 7

 12/11/2008 12/10/2004 الجمهورية اليمنية 8

 11/1/2009 24/1/2008 دولة قطر 9

 15/4/2009 1/8/2004 اململكة العربية السعودية 10

 8/5/2011 25/9/2006 الجمهورية اللبنانية 11

 4/4/2013 ---- جمهورية العراق 12

 21/5/2013 21/7/2005 جمهورية السودان 13

 5/9/2013 18/9/2006 دولة الكويت 14

 18/2/2019 ---- الجمهورية االسالمية املوريتانية 15

 24/2/2019 5/9/2004 جمهورية مصر العربية 16

                                                           
 لتاريخ مصادقاتها عليه. األطراف فيتم ترتيب الدول   2

ً
 امليثاق العربي وفقا
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( الخاص بأسماء الدول العربية التي لم تصادق /أو تنضم الى امليثاق 3لحق رقم )م

 3بي لحقوق اإلنسان.العر 

 تاريخ التوقيع الدول غير املصادقة على امليثاق العربي م

 15/6/2004 الجمهورية التونسية 1

 ---- جمهورية جيبوتي 2

 ---- جمهورية الصومال 3

 ---- سلطنة عمان 4

 ---- جمهورية القمر املتحدة 5

 27/12/2004 اململكة املغربية 6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للترتيب األبجدي للدول.تم ترتيب الدول غير املصادقة على امليثاق العر   3

ً
 بي وفقا
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 ( الخاص بحالة تقديم التقارير من الدول األطراف في امليثاق العربي.4م )ملحق رق

 وضعية التقارير الدولة

 اململكة األردنية الهاشمية

 28/10/2010تاريخ استالم التقرير األول: 

 4/2012 /2 -1تاريخ مناقشة التقرير األول: 
 5/11/2015تاريخ استالم التقرير الدوري األول: 

 16/2/2016-15التقرير الدوري األول: تاريخ مناقشة 

 01/10/2220: والثالث الثانياملجمع  التقرير الدوري استالمتاريخ 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 02/10/2013تاريخ استالم التقرير األول: 
 24/12/2013-23تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 18/2/2019تاريخ استالم التقريرالدوري األول: 
 15/10/2019-14يخ مناقشة التقرير الدوري األول: تار 

 15/10/2022التقرير الدوري الثاني:  استحقاقتاريخ 

 مملكة البحرين

 25/08/2012تاريخ استالم التقرير األول: 

 2/2013 /19-18تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 27/7/2016تاريخ استالم التقريرالدوري األول: 
 29/1/2019-28لدوري األول: تاريخ مناقشة التقرير ا

 28/1/2022الثاني:  التقرير الدوري استحقاقتاريخ 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية

 28/4/2011تاريخ استالم التقرير األول: 

 16/10/2012-15تاريخ مناقشة التقرير األول: 
 17/3/2016تاريخ استالم التقرير الدوري األول: 

 27/9/2016-26رير الدوري األول: تاريخ مناقشة التق
 26/9/2019التقرير الدوري الثاني:  استحقاقتاريخ 

 اململكة العربية السعودية
 3/1/2016تاريخ استالم التقرير األول: 
 31/5/2016-30تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 30/5/2019: الثاني التقرير الدوري استحقاقتاريخ 

 9/6/2015م التقرير األول: تاريخ استال  جمهورية السودان
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 10/11/2015-9تاريخ مناقشة التقرير األول: 
 9/11/2018: ثانيالتقرير الدوري ال استحقاقتاريخ 

 لم تقدم التقرير حتى اآلن. الجمهورية العربية السورية

 جمهورية العراق

 15/09/2014تاريخ استالم التقرير األول: 

 23/12/2014-22تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 17/1/2018الدوري األول:  تاريخ استالم التقرير
 3/7/2018-2تاريخ مناقشة التقرير الدوري األول: 

 2/7/2021تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني: 

 25/8/2021تاريخ استالم التقرير الدوري الثاني: 
 15/2/2022-14تاريخ مناقشة التقرير الدوري الثاني 

 15/2/2025رير الدوري الثالث: تاريخ استحقاق التق

 لم تقدم التقرير حتى اآلن. دولة فلسةطين

 دولةة قةطةر

 1/7/2012تاريخ استالم التقرير األول: 

 2013 /18/6 -17األول:  تاريخ مناقشة التقرير
 27/6/2016تاريخ استالم التقرير الدوري األول :

 16/5/2017-15تاريخ مناقشة التقرير الدوري األول: 

 15/5/2020اريخ تقديم التقرير الدوري الثاني: ت
 2/6/2020تاريخ استالم التقرير الدوري الثاني: 

 26/10/2021-25تاريخ مناقشة التقرير الدوري الثاني: 

 26/10/2024تاريخ استحقاق التقرير الدوري الثالث: 

 دولةة الكويت

 8/6/2016تاريخ استالم التقرير األول: 
 10/1/2017-9ير األول: تاريخ مناقشة التقر 

 26/12/2019تاريخ استالم التقريرالدوري األول: 

 28/12/2021-27تاريخ مناقشة التقرير الدوري األول: 
 28/12/2024تاريخ استحقاق التقرير الدوري الثاني: 

 الجمهورية اللبنانية
 12/2/2015تاريخ استالم التقرير األول: 

 28/4/2015-27تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 27/4/2018التقرير الدوري القادم:  استحقاقتاريخ 
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 لم تقدم التقرير حتى اآلن. دولة ليبيا

 لم تقدم التقرير حتى اآلن. جمهورية مصر العربية

 الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 5/1/2022تاريخ استالم التقرير األول: 

 21/6/2022-20تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 21/6/2025استحقاق التقرير الدوري األول:  تاريخ

 لم تقدم التقرير حتى اآلن. الجمهورية اليمنية
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( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير 5ملحق رقم )

 لدولة الكويت األول الدوري 

 املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري االول لدولة الكويتمشروع 

 التي اعتمدتها لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها الثامنة عشر و 

 (2021كانون أول/ديسمبر  27-28)

نظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير الدوري األول لدولة الكويت في  .1

واعتمدت في  2021كانون أول/ديسمبر  28-27 املنعقدة في.الثامنة عشر دورتها 

مشروع املالحظات الختامية  2021كانون أول/ديسمبر  29املنعقدة في  جلستها

 التالية:

 
ً
 مقدمة -أوال

من امليثاق العربي  48تقدر اللجنة وفاء الدولة بالتزامها املقرر بموجب املادة  .2

لحقوق اإلنسان بتقديم تقريرها الدوري األول باألجل املحدد في امليثاق، وهو 

ى مناقشة تقريرها األولي، حيث أرسلت التقرير في عقب مرور ثالثة أعوام عل

قبيل أيام من مرور ثالأ سنوات، عقب  30/12/2019املوعد املقرر بتاريخ 

 .10/1/2017-9مناقشة تقريرها األول يومي 

تقدر اللجنة حرص الدولة على إطالع اللجنة بشكل مستمر على تنفيذ توصياتها  .3

رسال مذكرات من مندوبيتها الدائمة لدى الختامية على التقرير األول، وذلك بإ

جامعة الدول العربية إلى اللجنة تبلغها فيها باملستجدات التي اتخذتها لتنفيذ 

الصادرة بتاريخ  468/2018توصياتها، كمذكرة املندوبية الدائمة رقم 

بشأن إعالم اللجنة بتنفيذ توصيتها الختامية املتعلقة بتشكيل  15/10/2018

ن الوطني لحقوق اإلنسان على أساس املبادئ املتعلقة بمركز وتفعيل الديوا
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( وغيرها من 1993املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان )مبادئ باريس لعام 

 التوصيات.

تقدر اللجنة قيام الدولة بتنفيذ توصيتها الختامية املتعلقة بعقد مشاورات  .4

مية عند واسعة النطاق مع كافة الهيئات املختصة واملنظمات غير الحكو 

إعدادها للتقرير الدوري األول، وهو ما يتفق مع املبادئ الواردة أيضا مع املبادئ 

 التوجيهية للجنة الصادرة عنها بخصوص آلية إعداد التقارير وتقديمها إليها. 

تقدر اللجنة قيام الدولة بنشر امليثاق ومالحظاتها وتوصياتها الختامية على  .5

، وكذلك تقريرها الدوري األول 2017ته في يناير تقريرها األول الذي جرت مناقش

الحالي على املوقع اإللكتروني لوزارة الخارجية إلطالع كافة الجهات الحكومية 

 وغير الحكومية، عالوة على أصحاب املصلحة واملواطنين، على هذه الوثائق.

مدى تقدر اللجنة التزام الدولة بإعداد تقريرها وفقا ملنهجية مكنتها من تقييم  .6

امتثال تشريعاتها وسياساتها ألحكام امليثاق وتنفيذ توصياتها الختامية على 

التقرير األول، وبخاصة رصد التقدم املحرز في تعزيز التمتع بالحقوق والحريات 

املحمية في امليثاق واستعراض جهودها وتدابيرها املختلفة، خاصة املزمع 

 اتها مع أحكام امليثاق.تنفيذها، بشأن وضع ومواءمة تشريعاتها وسياس

تشيد اللجنة بأسلوب إعداد التقرير  عبر  لجنة حكومية برئاسة وزارة الخارجية  .7

وعضوية عدد من  املؤسسات الحكومية )وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، 

وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التربية، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، األمانة العامة للمجلس األعلى  األوقاف، الهيئة

للتخطيط والتنمية، الجهاز املركزي للمقيمين  بصورة غير قانونية، الهيئة 

وتشيد اللجنة بنهج الحرص في االنفتاح والتشاور مع ، العامة للقوى العاملة(

تفاعلي معها. منظمات املجتمع املدني في سياق عملية اإلعداد وإقامة الحوار ال

وتشيد اللجنة بإرفاق الوثيقة الداعمة للتقرير )املتضمنة جداول لزيارات 
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السجون ووثائق قانونية(، وتشكر اللجنة الدولة الطرف على قيامها باإلجابة 

 بهذه اإلجابات. 
ً
 على قائمة التساؤالت املرسلة إليها وأخذت اللجنة علما

ن والتعامل اإليجابي من مختلف األطراف وتالحظ اللجنة مع التقدير، نهج التعاو  .8

لالطالع  2021في دولة الكويت مع وفد اللجنة الذي زار الدولة الطرف في نوفمبر 

على جهود الدولة في تعزيز حقوق اإلنسان في الدولة، كما تالحظ وبتقدير أن 

ل الدولة الطرف في 
ظ
 متنوع االختصاصات قد مث

ً
 رفيع املستوى ضم طيفا

ً
وفدا

  .التفاعلي في سياق مناقشة التقرير الحوار

 
ً
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

ترحب اللجنة بقيام دولة الكويت بإصدار القوانين التالية منذ تقديم التقرير  .9

 األول للدولة باعتبارها عناصر لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان الوطنية:

 بشأن الصحة النفسية. 2019لسنة  14القانون رقم  .أ

 بشأن الحماية من العنف األسري. 2020لسنة  16القانون رقم  .ب

بشأن تعديل القانون الخاص باالحتياطات  2020لسنة  4القانون رقم  .ج

 الصحية للوقاية من األمراض السارية.

 بشأن مزاولة مهنة الطب وحقوق املرض ى. 2020لسنة  70القانون رقم  .د

 مرأة.واملتعلق بمنح الوالية الصحية لل 2020لسنة  14القانون رقم  .ه

بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون  2020لسنة  9القانون رقم  .و

لقانون املرافعات املدنية والتجارية والذي أضاف  1980لسنة  38رقم 

 اإلعالن اإللكتروني كأحد طرق اإلعالن.

 بشأن حماية املنافسة. 2020لسنة  72القانون رقم   .ز

تجاري لدول مجلس ملكافحة الغش ال 2019لسنة  20القانون رقم   .ح

 التعاون لدول الخليج العربية.

 بشأن حق االطالع على املعلومات. 2020لسنة  12القانون رقم   .ط



37 

 

وتثمن اللجنة اتخاذ دولة الكويت قرارات عدة بشأن إدراج أهداف التنمية املستدامة  .10

-2015/2016في الخطة الوطنية للدولة واملتمثلة في الخطة اإلنمائية الثانية ) 2030

-2020/2021( وكذلك الخطة اإلنمائية الثالثة للسنوات )2019/2020

، وكذلك إصدار ها  للتقرير الطوعي األول 2035( ضمن رؤية الكويت 2024/2025

حول تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وتقديمه إلى املنتدى السياس ي الرفيع املستوى 

لوطني املحرز في تنفيذ أهداف وكذلك التقرير الطوعي األول بشأن التقدم ا 2019عام 

، والتقرير 2021االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية في فبرير 

التي سبق  -املتعلق باملساهمات املحددة على الصعيد الوطني )تحديث املساهمة األولى

املناخ وبنود  ( املتعلقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير2018وأن قدمتها في عام 

 اتفاق باريس. 

تثمن اللجنة نهج التعاون مع اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان بما في ذلك  .11

تقديم ومناقشة التقارير الدورية إلى لجان املعاهدات )لجنة مناهضة التعذيب ولجنة 

القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان واللجنة املعنية 

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ولجنة حقوق الطفل( واإلجراءات بالح

الخاصة، بما في ذلك زيارة املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى 

 .2018الكويت عام 

تشيد اللجنة بجهود دولة الكويت في دعم اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان  .12

 في الكويت، ومن ذلك:

 شاء هيئة مكافحة الفساد.إن -

إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة املعنية بتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلتجار  -

 باألشخاص وتهريب املهاجرين.

 إنشاء إدارة حقوق اإلنسان في وزارة الخارجية. -



38 

 

 إنشاء مراكز تسوية املنازعات األسرية في محكمة األسرة. -

 لشؤون األسرة. إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس األعلى -

 إنشاء مكتب حماية حقوق الطفل في وزارة الصحة.  -

 إنشاء مكتب متابعة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة الصحة.  -

بشأن نقل اختصاص شؤون  2018لسنة  614إصدار مجلس الوزراء القرار رقم   -

بارا من العمالة املنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة اعت

بهدف أن تكون مسؤولية شؤون العمالة األجنبية املتعاقدة  2019مارس  31تاريخ 

 تحت مظلة واحدة.

 19-تثمن اللجنة توجه دولة الكويت لدعم الجهود الدولية ملكافحة وباء كوفيد .13

 مليون دوالر أمريكي. 327,4باملساهمة بما يقارب 

: غايات تنفيذ امليثاق 
ً
 ثالثا

ود دولة الكويت في تعزيز منظومة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان من تثمن اللجنة جه .14

وترى أن إعداد خطة وطنية شاملة خالل تعزيز املنظومة التشريعية واملؤسساتية، 

 لحقوق اإلنسان من شأنه أن يضع هذه الجهود بإطار منظم ومخطط له. 

لحقوق  بالعمل على إعداد خطة وطنية شاملة 15تكرر اللجنة توصيتها رقم  .15

اإلنسان تراعي فيها التزاماتها كونها طرف في العديد من املواثيق واالتفاقيات 

 في تفعيل 
ً
اإلقليمية والدولية بما فيها امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، واملض ي قدما

الديوان الوطني لحقوق اإلنسان على أساس املبادئ املتعلقة بمركز املؤسسات 

تعديل قانونه بحيث يوفر االستقالل (، بما في ذلك 1993الوطنية )مبادئ باريس 

افق تماما مع مبادئ باريس، وقد يتم اتخاذ القرارات اإلدارية  اإلداري واملالي بما يتو

الالزمة بالسرعة املمكنة ملنح الديوان أقص ى قدر ممكن من االستقاللية، إلى حين 

 تعديل القانون.
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: الحق في املساواة وعدم التمييز
ً
 رابعا

الحظت اللجنة الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة الطرف لتعزيز مبدأ املساواة  .16

من خالل إصدار بعض التشريعات  29و 7والتي أكد عليها الدستور الكويتي املواد 

الداعمة لهذا املبدأ باعتبارها التزام وطني، إضافة إلى اتباع السياسات املناسبة، إال 

 حق التزال بحاجة إلى مزيد من العمل.أن الكثير من جوانب هذا ال

من املالحظات  21و 19و 17تكرر اللجنة توصياتها السابقة باألرقام  .17

والتوصيات الختامية عن مناقشة التقرير األول، وتشير في هذا اإلطار إضافة 

 الى ما ورد في التوصيات أعاله إلى:

ي مازال يكرس الذ 1959لسنة  15ضرورة إعادة النظر في قانون الجنسية رقم  .أ

للتمييز بين الرجل واملرأة على أساس الجنس من خالل عدم سماحه للمرأة 

 الكويتية بنقل جنسيتها ألبنائها عند زواجها من أجنبي.

لسنة  51وفي ذات السياق السابق فإن قانون األحوال الشخصية الكويتي رقم  .ب

1984  
 
 209د في مادته ال يعطي حق الوالية على أبناء املرأة الكويتية، حيث أك

على أن الوالية على النفس لألب ثم للجد العاصب ثم للعاصب بنفسه حسب 

 67من القانون املدني الكويتي رقم  110ترتيب اإلرث، إضافة إلى أن املادة 

نصت على )والية مال الصغير  ألبيه ثم للوص ي املختار من األب  1980لسنة 

مة وذلك مع ما تقض ي به املادة ثم للجد ألب ثم للوص ي الذي تعينه املحك

مـن اآلثار السـلبية التـي (، ونتج عن حجب والية املرأة على أبنائها جملة 112

 
ً
تؤثـر علـى حيـاة املـرأة فـي تدبـر شـؤون أبنائهـا العامـة، ففي مجال التعليم مثال

 لوائـح ونظـم شـؤون الطلبـة فـي وزارة التربيـة فـي البند الرابع حـول تنص 

افقـة ولـي أمـره شـخصيا  انتقال التالميذ علـى أنه "ال يجـوز نقـل التلميـذ إال بمو

 القيـام بعمليــة النقــل مــن قبــل األم أو العــم او أي شــخص آخــر 
ً
 باتـا

ً
ويمنـع منعـا

 حتــى لــو كانــت األم مطلقــة ولديهــا حضانــة إال بتوكيــل رســمي".
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توصيتها بضرورة استحداث آلية وطنية مستقلة لتلقي  تؤكد اللجنة على .ج

 ومعالجة الشكاوى الناجمة من التمييز.

تنظر اللجنة بارتياح إلى التوجه بزيادة أعداد النساء في سلك القضاء، حيث  .18

افر لدى اللجنة معلومات بأنه  نساء املنصب القضائي في العام  8قد تولت تتو

ذا وهناك أعداد أخرى في سلك النيابة العامة ، ه2021نساء في العام  7، ثم 2020

في طريقها العتالء منصب القضاء تبعا للتدرج املتبع في السلك القضائي، وتوص ي 

 اللجنة بدعم هذا التوجه لزيادة أعداد النساء في سلك القضاء.

افر  .19 تالحظ اللجنة تواضع أعداد النساء الالتي يشغلن مناصب قيادية، حيث تتو

% من املناصب القيادية، كما 12.5لومات بأن النساء يشغلن نسبة لدى اللجنة مع

أن التشكيالت الوزارية غالبا ال تتجاوز ثالث نساء، وعليه توص ي اللجنة باتخاذ ما 

يلزم من اتباع سياسات مناسبة )بما في ذلك تعزيز أنشطة التمكين واتباع مبدأ 

 .التمييز اإليجابي( لتعزيز األدوار القيادية للنساء

عند مناقشتها للتقرير األول للدولة الطرف واملتضمنة  21تكرر اللجنة توصيتها  .20

افق مع 1960لسنة  16قانون الجزاء رقم من  153تعديل نص املادة  ، بما يتو

 مبادئ املساواة.

: الحق في الحياة والسالمة البدنية 
ً
 خامسا

بشأن التوصية تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم إجابة واضحة ومحددة  .21

من املالحظات والتوصيات الختامية عن مناقشة التقرير األولي واملتعلقة  23

بمراجعة قائمة الجنايات املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام في التشريعات ذات الصلة 

 للمادة 
ً
 من امليثاق. 6لضمان صحة توصيفها بالخطورة البالغة وفقا

التقرير السابق بضرورة مراجعة قائمة  عند مناقشتها  23تكرر اللجنة توصيتها  .22

الجرائم املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام، حيث أن كثير من هذه الجرائم واسعة 

النطاق والبعض منها ال يمكن تصنيفها ضمن الجرائم بالغة الخطورة على 
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من قانون  50و  48و  32و  31املجتمع، كالجرائم املتعلقة باملخدرات )املواد 

من  القانون  رقم  47رات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها واملادة مكافحة املخد

في شأن مكافحة املؤثرات العقلية و تنظيم استعمالها واإلتجار  1987لسنة  48

 16من قانون الجزاء رقم  137فيها( والجرائم املتعلقة بشهادة الزور )املادة 

 (. 1960لسنة 

23.  
ً
 قانونيا واسعا

ً
 يتعلق بجريمة التعذيب في اإلطار التشريعي تالحظ اللجنة بأن إطارا

من قانون  184و 56و 53الدستوريتين واملواد  34و 31الكويتي بما في ذلك املادتين 

من قانون اإلجراءات الجزائية، إال أنه ورغم هذا اإلطار  12و 159الجزاء واملواد 

ذيب الواسع ال يوجد تعريف واضح ومحدد ألفعال التعذيب بما في ذلك التع

من قانون الجزاء قد يتم تكييفها إلمكانية أن  6و 4النفس ي، وكذلك فإن املادتين 

تسقط هذه الجريمة بالتقادم. إضافة إلى أن الشكاوى املتعلقة بالتعذيب عادة ما 

يتم فيها إعادة املشتكي من التعذيب إلى نفس جهة االحتجاز املشكو منها، األمر 

 تناع عن تقديم الشكوى خشية االنتقام.الذي قد يدفع الضحايا إلى االم

 املتعلقة بجرائم التعذيب. 30و 28و 26تكرر اللجنة توصياتها  .24

من قانون تنظيم السجون من أجل  60و 59و 58توص ي اللجنة بمراجعة املواد  .25

وضع حد لجميع التدابير التأديبية التي قد ترقى إلى مستوى تعذيب املحتجزين 

 من امليثاق. 8ورد في املادة  أو إساءة معاملتهم، وفق ما

من قانون اإلجراءات الجزائية من أجل  159تعديل املادة وتوص ي اللجنة ب .26

وضع معايير لرفض االعتراف تحت اإلكراه من قبل املحكمة، بحيث يتم رد 

 االعتراف في حال وجود شك معقول بحدوث التعذيب.

العامة واإلدارة العامة  املحققين املنتمين للنيابةوتوص ي اللجنة بتعزيز قدرات  .27

للتحقيقات، بهدف تطوير قدراتهم على الحفاظ على سالمة وأمان املتهم أثناء 

فترة االحتجاز، والقيام بواجبهم بتحريك دعاوى الحق العام في قضايا 
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التعذيب، وتطوير قدراتهم على التمييز بين تهمتي التعذيب واستخدام القسوة، 

في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بين العاملين وتوص ي اللجنة مواصلة الجهود 

 بقطاعات املؤسسات اإلصالحية وقطاع السجون. 

: مكافحة الرق واإلتجار باألشخاص
ً
 سادسا

تشيد اللجنة بجهود دولة الكويت في اتباع سياسة وطنية للحد من جرائم  .28

اإلتجار باألشخاص بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة املعنية بتنفيذ 

االستراتيجية الوطنية لإلتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين، إال أنها تالحظ أن 

ممارسات ترقى إلى االنتهاكات  على صعيد الواقع من قبيل ) التلكؤ أو عدم دفع 

األجور، ساعات العمل املطولة والسكن غير الالئق أو ممارسات عقابية 

دات أو املضايقات واالعتداء كالحرمان من الطعام والقيود على الحركة، التهدي

الجسدي، وقد يعمد بعض أرباب العمل إلى مصادرة  أو أجز جواز السفر على 

الرغم من كونه غير قانوني وقد يدفع العديد من العمال األجانب رسوًما باهظة 

جبرون على دفع رسوم وسيط  لوكالء االستقدام في بلدانهم األصلية و / أو ي 

، وفًقا للقانون الكويتي، يجب أن يدفعها صاحب العمل، العمل في الكويت والتي

مما يجعل العمال عرضة للعمل الجبري( هذه املمارسات تقوض الجهود 

الحكومية في هذا اإلطار وأن ثمة إجراءات من املمكن اتخاذها لتعزيز هذه 

 الجهود على األصعدة التشريعية واملؤسساتية.

رات مفتش ي العمل العتماد أدوات توص ي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز قد .29

 في 
َ
معيارية للتعرف على ضحايا اإلتجار باألشخاص أثناء التفتيش خصوصا

 قطاعات البناء والصرف الصحي والعمالة املنزلية.

عن مناقشتها للتقرير األول  32وفي الوقت الذي تؤكد اللجنة توصيتها رقم  .30

أعضاء النيابة العامة بضرورة املض ي في جهود التدريب والتثقيف للقضاة و 

فإنها توص ي الدولة الطرف لتوفير برامج شاملة بشأن اإلتجار باألشخاص بغية 
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تنمية املعارف وإذكاء الوعي لدى جميع الجهات املعنية بمن فيها موظفو 

الشرطة وإدارة شؤون اإلقامة والجمارك والبحرية ومفتشو العمل وأعضاء 

ت التوظيف ومنظمات املجتمع املدني النيابة العامة وأصحاب العمل ووكاال 

 ووسائط اإلعالم.

: القضاء وحق اللجوء إليه
ً
 سابعا

تشيد اللجنة بخطوة وزارة الداخلية ممثلة بشؤون املؤسسات اإلصالحية  .31

وتنفيذ األحكام، في تطبيق نموذج "السوار اإللكتروني" على املحكوم عليهم 

 بعقوبات سالبة للحرية.

ة الكويت دخول املرأة في السلك القضائي بما في ذلك ترحب اللجنة بتوجه دول .32

يترأسن دوائر جنح  7قاضية ألول مرة في تاريخ القضاء الكويتي بينهن  14تنصيب 

قاضيات برئاسة الدوائر الجزائية في املحكمة  8وإصدار أحكامها وتكليف 

 الكلية.

 بما في ذلك –توص ي اللجنة بتضمين القانون الدولي لحقوق اإلنسان  .33

معهد الكويت في مناهج وبرامج  -القضايا املتعلقة باإلتجار باألشخاص 

 للدراسات القضائية والقانونية.

توص ي اللجنة باستكمال القانون املعدل بشأن السلطة القضائية باتجاه  .34

اقع الحالي يتضمن  التعيين في بعض أعلى تعزيز استقاللها حيث أن الو

افقة  املجلس األعلى للقضاء، فرئيس محكمة املراكز في القضاء يتم دون مو

 وفقا للقانون دون 
ً
التمييز يكون اختياره عن طريق عرض وزير العدل منفردا

 الحاجة للرجوع إلى املجلس األعلى للقضاء.

توص ي اللجنة بتوفير تيسيرات إجرائية لألشخاص ذوي اإلعاقة في  .35

 ة.مؤسسات العدالة بما في ذلك زيادة أعداد مترجمي لغة اإلشار 
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تعريف قانوني محدد للفقر وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بضرورة وضع  .36

فيما يتعلق باإلعانة العدلية والتوسع في تقديم اإلعانة العدلية بعدم 

 حصرها على القضاء الجنائي.

: الحريات السياسية واملدنية
ً
 ثامنا

عند مناقشة التقرير األول واملتضمنة  50اللجنة توصيتها بالرقم تكرر  .37

 ألحكام ض
ً
رورة وضع إطار قانوني يسمح لألفراد باملمارسة السياسية امتثاال

 أن نص املادة 5و1)الفقرتين  24املادة 
ً
من  43( من امليثاق خصوصا

 الدستور واملذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت ال تحظر إنشاء األحزاب.

 الحق في الجنسية

املالحظات الختامية عند  من 54تكرر اللجنة توصيتها الواردة بالرقم  .38

مناقشة التقرير األول املتضمنة النظر بتعديل قانون الجنسية بحيث يتم 

السماح ألبناء املرأة الكويتية املتزوجة من أجنبي من حق اكتساب الجنسية 

 الكويتية باملساواة مع أبناء الرجل الكويتي املتزوج من أجنبية.

تمنحها دولة الكويت ممثلة بالجهاز تشيد اللجنة بالخدمات واملميزات التي  .39

املركزي ملعالجة أوضاع املقيمين بصورة غير قانونية بما في ذلك الدور الذي 

قام به الجهاز أثناء فترة جائحة كورونا وإتاحة التطعيمات لجميع املقيمين 

وتوص ي باالستمرار بتقديم كافة الخدمات اإلنسانية بصورة غير قانونية.، 

غير قانونية خاصة في مجال التعليم والصحة بما في ذلك للمقيمين بصورة 

 توفير الخدمات الصحية واللقاحات التعزيزية لهم.

: امللكية الفردية
ً
 تاسعا

من املالحظات الختامية عند مناقشة  58اللجنة توصيتها بالفقرة تكرر  .40

أة التقرير األول واملتضمنة النظر في رفع القيود التشريعية على حق أبناء املر 
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الكويتية املتزوجة من أجنبي بما يضمن االستمرار باالحتفاظ بامللكية 

 عن والدتهم.
ً
 العقارية ميراثا

: حرية الرأي والتعبير
ً
 عاشرا

تشيد اللجنة بموافقة البرملان الكويتي على تعديل بعض أحكام قانون  .41

نون من قا 7املطبوعات والنشر والتي قضت املادة األولى منه باستبدال املادة 

لترفع رقابة وزارة اإلعالم املسبقة على  2006لسنة  3املطبوعات والنشر رقم 

ما يستورد من مطبوعات إلى البالد إضافة الى املادة الثانية التي قضت بتعديل 

من القانون أعاله التي تحصر األمور املحظور نشرها، حيث أعادت  21املادة 

بحظر نشر ما يثير الفتن الطائفية  منها وأضافت البند املتعلق 3صياغة البند 

أو القبلية أو األفكار التي يكون بناؤها على العنصرية والتحقير بين فئات البشر 

 أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.

في شأن حق االطالع على  2020لسنة  12ترحب اللجنة بصدور القانون رقم  .42

االطالع على املعلومات أحد الحقوق التي  املعلومات حيث اعتبر في مادته الثانية

يحميها القانون، وأوجب في مادته الثالثة على الجهات املختلفة تسهيل 

الحصول على املعلومات لألشخاص، ويذكر ان التوصية املتضمنة في الفقرة 

من املالحظات الختامية عند مناقشة التقرير الدوري األول حثت الدولة  62

 الطرف على ذلك.

 ي عشر: حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال حاد

تشيد اللجنة بتوجه دولة الكويت لدعم الحقوق اإلنسانية للمرأة بما في ذلك  .43

شمولها في خططها التنموية ومن ذلك تضمين محور املرأة من املحاور 

( 2019/2020 -2015/2016األساسية لها في الخطة اإلنمائية متوسطة األجل )

ا املحور من بين أمور أخرى تعزيز قدرات املرأة الكويتية من حيث يتضمن هذ

خالل مراجعة التشريعات وتحديثها من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة بما 
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يتفق مع الشريعة اإلسالمية ودعم برامج تطوير القدرات االجتماعية 

جتمع واالقتصادية للمرأة وإنشاء آلية مؤسسية لحماية املرأة من العنف في امل

 اعتماد دولة الكويت ملشروع تنفيذ الهدف 
ً
واألسرة. وتثمن اللجنة أيضا

للمجلس األعلى األمانة العامة الخامس من أهداف التنمية املستدامة من قبل 

بالشراكة للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاأ املرأة في جامعة الكويت 

ليمي لهيئة األمم املتحدة لتمكين برنامج األمم املتحدة اإلنمائي واملكتب اإلقمع 

املرأة واملساواة بين الجنسين ملنطقة الدول العربية وتركيزه على مجاالت )دعم 

دعم مشاركة املرأة في وتعزيز مشاركة املرأة في الحياة العامة والسياسية، و 

كافة القطاعات من خالل زيادة الوعي لتطبيق السياسات اإليجابية تجاه 

إعداد البيانات من أجل دعم ل تعزيز مشاركة املرأة إضافة إلى الجنسين من أج

 خطة وطنية شاملة تفصيلية ملعالجة العنف ضد املرأة.

من املالحظات والتوصيات التي  65لواردة بالفقرة تكرر اللجنة توصيتها ا .44

قدمتها في سياق مناقشة التقرير األول واملتضمنة النظر بتعديل قانون 

األحوال الشخصية ليضمن الرضاء الكامل دون إكراه للمرأة عند انعقاد 

 أدنى لسن الزواج وهو سن 
ً
 مع قانون  18الزواج وبأن يضع حدا

ً
سنة تماشيا

 اعي املصلحة الفضلى للطفل.الطفل وبما ير 

توص ي اللجنة بضرورة اإلسراع بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الحماية  .45

وذلك لتفعيل الحماية املقررة للمتعرض  2020لسنة  16من العنف األسري 

للعنف األسري، كما توص ي بتفعيل العمل في مركز "فنر" وذلك الستقبال 

القانونية والنفسية لهم. وكذلك ضحايا العنف األسري وتوفير الحماية 

من القانون ذاته لتفعيل مراكز اإليواء لضحايا العنف  5تفعيل املادة 

من  77األسري املكملة ملراكز حماية الطفولة واملنصوص عليها في املادة 

بشأن حقوق الطفل، والحث على تفعيل دور  2015لسنة  21القانون 
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ة حاالت العنف األسري والتنمر بين األخصائي االجتماعي في املدارس ملتابع

 األطفال.

لسنة  21تالحظ اللجنة نطاق الحماية الواسع الذي اعتمده القانون رقم  .46

 في مادته الثالثة، غير أنها تالحظ ما  2015
ً
في شأن حقوق الطفل وخصوصا

من القانون والتي أشارت إلى أن من حق متولي  6من املادة  4تضمنته الفقرة 

في )التأديب البسيط( والتي من املمكن استغالل هذا النص على رعاية الطفل 

 من القانون. 3ممارسات من شأنها تقويض الحماية من اإليذاء الواردة في املادة 

 21من القانون رقم  6من املادة  4توص ي اللجنة بإعادة النظر في الفقرة  .47

وضع في شأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالتأديب البسيط أو  2015لسنة 

 تعريف قانوني واضح له.

من قانون حقوق الطفل  79توص ي اللجنة بإجراء تعديل على نص املادة  .48

يتضمن ربط مراكز حماية الطفل مع النيابة العامة التي قد تستحدث نيابة 

متخصصة جديدة، وتكون مختصة بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم 

ليها في قانون حقوق الطفل التي لها أبعاد اجتماعية كالجرائم املنصوص ع

 .2015لسنة  80، أو الواردة في قانون الحضانة العائلية 2015لسنة  21

 ثاني عشر: الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات املهنية

في شأن العمالة  2015لسنة  68ترحب اللجنة بإقرار دولة الكويت للقانون رقم  .49

 إذ أاملنزلية وتعتبره خطوة مهمة، 
ً
نةه وألول مةرة تمنةح عامةالت املنةازل حقوقةا

عمالية قابلة للتنفيذ كحةق التمتةع بيةوم راحةة أسةبوعي وإجةازة سةنوية مدفوعةة 

 سةاعة مةع اسةتراحة.. إلخ. 12األجةر وتحديةد عةدد سةاعات العمةل اليومي بةة 

من ناحية   19يد عامالت املنــازل فــي ظــل جائحــة كوفتالحظ اللجنة  معاناة  .50

ازديــاد ســاعات العمــل وعــدم احتســاب أجــر   وعـدم الحصـول علـى إجـازة 

إضافـية لهـن علـى العمـل لسـاعات أطـول وعـدم التمتـع بيـوم راحـة أسـبوعي 
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وإجازة سـنوية، والعزلـة املفروضـة عليهـن داخـل املنـازل وعـدم حصولهـن 

والضروريـة للوقايـة مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا   علـى التوعيـة املناسبة

وصعوبــة الوصــول إلــى املعلومــات الكافيــة وطــرق الحمايــة، وعــدم توفيــر 

املعــدات واألدوات الوقائيــة ممــا يجعلهــن أكثــر عرضة لإلصابة بالوبــاء، 

الكثيـر مـن عامـالت املنـازل لـم  والشــعور بالقلــق والخــوف الدائــم وخاصـة أن

يخضعـن للفحـص الـدوري أو إجـراء مسـحات للتأكـد مـن عـدم إصابتهــن 

 بالوبــاء.

اعتماد وإنفاذ قوانين ولوائح تنص على ما يفي بالحاجة من توص ي اللجنة ب .51

سبل االنتصاف القانوني وآليات تقديم الشكاوى لحماية العامالت 

عامالت نظاميات أو غير نظاميات، من اإليذاء األجنبيات، سواء كن 

 والتحرش الجنس ي والعمل القسري.

بضــرورة قيام الحكومــة مــع منظمــات املجتمــع املدنــي ذات توص ي اللجنة  .52

ووسـائل الحمايـة  19 -الصلــة، بتوفيـر املعلومـات الكافيـة حـول كوفيـد 

ات لعامـالت املنـازل، واتخـاذ والوقايـة مـن اإلصابـة بـه بمختلـف اللغـ

 اإلجـراءات الالزمـة لضمـان حقـوق املتضـررات وتقديـم الدعـم النفسـي لهـن.

تالحظ اللجنة بتقدير جهود الحكومة في اإلصالحات القانونية واإلدارية  – .53

الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمال، 

 -: وتوص ي بةةةةةةةةةة

تعزيز التعاون القائم مع املنظمات الدولية في مجال حوكمة  .أ

عمليات االستقدام للعمالة ومعالجة املشاكل الناتجة عن نظام 

 االستقدام الحالي.
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املض ي قدما في مشاريع التعاون الثنائي مع الدول املرسلة للعمالة،  .ب

وتحديد األولويات واألدوار التي يضطلع بها كل طرف في عملية 

 ستقدام والتعاقد مع العمالة.اال 

تكثيف الحمالت اإلعالمية ألصحاب العمل والعمال بهدف  .ج

التوعية بالقوانين واألنظمة الضامنة لحقوق الطرفين، والعمل 

على إشراك الدول املرسلة للعمالة للعب دور أكبر في توعية العمالة 

 قبل مغادرتها لبلدانها.

 ريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسديةثالث عشر: الحق في توفير الحياة الك

توص ي اللجنة بتفعيل استراتيجية توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة التي  .54

وضعتها الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة من أجل زيادة وتطوير فرص العمل 

 إلى نسبة الـ 
ً
% التي حددها القانون 4في سوق العمل املفتوحة وصوال

ماج األشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك واعتماد تدابير محددة لزيادة إد

توفير الدعم الفردي، وحظر حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة، بمن فيهم غير 

الكويتيين، من الترتيبات التيسيرية املعقولة في جميع مراحل العمل، بما في 

ذلك التوظيف والترقية والتدريب املنهي، وفرض عقوبات على أرباب العمل 

 .الفي حاالت عدم االمتث

 رابع عشر: الحق في التعليم والحقوق الثقافية

تنهئ اللجنة الدولة الطرف على ما أحرزته من جهود متقدمة في مجال توفير  .55

الحق في التعليم والتكريس له لكافة املوجودين على أراضيها دون تمييز بينهم 

 بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.

ع رقعة فئات األطفال توص ي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في توسي .56

 املستفيدة من التعليم املجاني لغير الكويتيين.
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كما توص ي اللجنة بتوسعة نطاق الجهود للقضاء على األمية ورفع املستوى   .57

 الثقافي لألميين.

وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة الجهود التي من شأنها تعزيز  .58

 والعالي الجودة. وتحسين حصول النساء والفتيات على التعليم الشامل

توص ي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تعزيز دور األخصائيين   .59

االجتماعيين والنفسيين في املدارس ملواجهة حاالت العنف في املدارس 

 والعنف األسري تجاه األطفال.

 خامس عشر: التقرير القادم النشر واملتابعة

كويت في الدورة سيكون موعد مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة ال .60

، وفي هذا اإلطار تأمل اللجنة في أن يصلها التقرير في 2024الثالثة من عام 

موعده وتوص ي بنشر التقرير واملالحظات والتوصيات الختامية على هذا 

التقرير على نطاق واسع، وفي أوساط السلطات التنفيذية والتشريعية 

ر، وتبدي اللجنة والقضائية واملجتمع املدني، وكذلك لعامة الجمهو 

استعدادها ملساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها عبر أي شكل للتعاون 

 الفني أو الحوار البناء.
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( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير 6ملحق رقم )

 الدوري الثاني لدولة العراق

 ي لجمهورية العراق املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثان

 والتي اعتمدتها لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها التاسعة عشر 

 (2022شباط فبراير /  14-15)

نظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير الدوري الثاني لجمهورية  .1

 ،2022فبراير  /شباط 15-14املنعقدة في التاسعة عشر العراق في دورتها 

 وأعدت مشروع املالحظات الختامية التالية:

 
ً
 مقدمة -أوال

( من امليثاق 48تقدر اللجنة وفاء الدولة بالتزامها املقرر بموجب املادة ) .2

(، عقب 22/8/2021باألجل املحدد )بتاريخ  ثانيبتقديم تقريرها الدوري ال

 مرور ثالثة أعوام على مناقشة تقريرها الدوري األول.

ماد جمهورية العراق تعديل املادة الخامسة واألربعين من تقدر اللجنة اعت .3

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان والخاصة بتغيير مسمى اللجنة من "لجنة 

 حقوق اإلنسان العربية" إلى "لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان".

تقدر اللجنة التزام الدولة بإعداد تقريرها وفقا ملنهجية مكنتها من تقييم مدى  .4

متثال تشريعاتها وسياساتها ألحكام امليثاق وتنفيذ توصياتها الختامية على ا

التقرير الدوري األول وبخاصة رصد التقدم املحرز في تعزيز التمتع بالحقوق 

والحريات املحمية في امليثاق واستعراض جهودها وتدابيرها املختلفة، وخاصة 

 اساتها مع أحكام امليثاق.املزمع تنفيذها، بشأن وضع ومواءمة تشريعاتها وسي

تشيد اللجنة بإعداد التقرير عبر لجنة حكومية ضمت في عضويتها ممثلين  .5

عن )وزارة العدل واألمانة العامة ملجلس الوزراء ومجلس القضاء األعلى 

ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة العمل 

دفاع ووزارة التخطيط( في ظل الظروف التي والشؤون االجتماعية وزارة ال
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رافقت انتشار جائحة كورونا وعمليات الغلق لفترات متعددة كجزء من 
 البروتوكول الصحي املعتمد.

الحظت اللجنة عدم ورود ما يؤيد قيام الدولة الطرف بنشر امليثاق  .6

ومالحظاتها وتوصياتها الختامية على تقريرها الدوري األول الذي جرت 

وكذلك تقريرها الدوري الثاني الحالي على  2018شته في يوليو/ تموز مناق

املوقع اإللكتروني لوزارة العدل إلطالع كافة الجهات الحكومية وغير 

 الحكومية، عالوة على أصحاب املصلحة واملواطنين، على هذه الوثائق.

 متنوع  .7
ً
 رفيع املستوى ضم طيفا

ً
وتالحظ اللجنة مع التقدير أن وفدا

ل الدولة الطرف بكل كفاءة في الحوار التفاعلي في سياق االخ
ظ
تصاصات قد مث

 مناقشة التقرير.

وتؤكد اللجنة على ضرورة قراءة هذه املالحظات والتوصيات الختامية مقترنة  .8

مع املالحظات والتوصيات الختامية بشأن التقرير   الدوري األول للدولة 

 . 2018موز الطرف والتي اعتمدتها اللجنة في يوليو/ ت

 
ً
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

ترحب اللجنة بقيام جمهورية العراق بإصدار القوانين التالية منذ تقديم  .9

التقرير الدوري األول للدولة باعتبارها عناصر لتعزيز منظومة حقوق 

 اإلنسان الوطنية:

لعام  25قانون التعديل األول لقانون املحكمة االتحادية العليا رقم  .أ

 ؛2021

انون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية نيروبي إلزالة الحطام لعام ق .ب

 ؛ 2007

التفاقية منع  1996قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام  .ج

 ؛1972التلوأ البحري الناجم عن قلب النفايات واملوارد األخرى لعام 
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قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول بشأن االستعداد  .د

التصدي والتعاون في ميدان أحداأ التلوأ بمواد خطيرة وضارة لعام و 

 ؛2000

قانون انضمام جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم  .ه

 ؛2021لسنة  13في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها رقم 

 ؛2021لسنة  8قانون الناجيات األيزيديات رقم  .و

لى االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية قانون انضمام جمهورية العراق إ .ز

 ؛2001املدنية عن أضرار التلوأ بوقود السفن الزيتي لعام 

قانون تصديق اتفاقية األمم املتحدة بشأن الشفافية في التحكيم  .ح

 التعاهدي بين املستثمرين والدول؛ 

على  2003و1999قانون التصديق على التعديالت التي أجريت عامي  .ط

( املوقعة في WIPOنظمة العاملية للملكية الفكرية )اتفاقية إنشاء امل

 ؛1967استوكهولم عام 

قانون انضمام جمهورية العراق إلى االتفاقية الدولية لالستعداد  .ي

 ؛1990( لسنة OPRC90والتصدي والتعاون في ميدان التلوأ الزيتي )

قانون انضمام جمهورية العراق إلى االتفاقية الدولية في شأن املسؤولية  .ك

 ؛1992املدنية عن أضرار التلوأ بالزيت لعام 

قانون انضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول الثاني التفاقية الهاي  .ل

 الخاص بحماية املمتلكات الثقافية في حالة النزاع املسلح؛ 1954لعام 

 .2020( لسنة 22قانون الضمان الصحي رقم ) .م

كول العربي ملنع ومكافحة رحب اللجنة بتوقيع جمهورية العراق على البروتو ت .10

اإلتجار بالبشر وبخاصة النساء واألطفال امللحق باالتفاقية العربية ملكافحة 

 الجريمة املنظمة خالل الحدود الوطنية.

ترحب اللجنة باعتماد االستراتيجيات التالية خالل الفترة التي يغطيها التقرير  .11

 لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان:
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 ؛2022–2018الفقر  استراتيجية التخفيف من -

 ؛2022–2018استراتيجية الحد من األمراض االنتقالية  -

 ؛2023–2014استراتيجية التدريب والتعليم املنهي والتقني في العراق  -

االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية وصحة األم والولي والطفل واملراهقين  -

 ؛2020–2018

 ؛2022-2018استراتيجية التغذية وسالمة الغذاء  -

اإلستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة لتطوير قدرات املرأة في إقليم  -

 ؛2027-2017كردستان 

 .2027–2017االستراتيجية الوطنية لتطوير قدرات املرأة في إقليم كردستان  -

 ؛2022-2018خطة التنمية الوطنية  -

 (؛2000) 1325الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  -

 .2018إيواء وإعادة استقرار العوائل النازحة واالستجابة اإلنسانية خطة إغاثة و  -

ترحب اللجنة بإنشاء املجلس األعلى للقضاء للجنة قانونية من القضاة املتقاعدين  .12

أصحاب الخبرة والكفاءة العالية باسم "لجنة مراجعة وتعديل القوانين" ملناقشة 

التعديالت الضرورية وتقديمها إلى  التعديالت الضرورية للقوانين النافذة، واقتراح

أكد لجنة حقوق اإلنسان العربية على 
 
السيد رئيس مجلس القضاء األعلى، وإذ ت

كامل انفتاحها لتقديم الالزم من الدعم الفني والحوار التفاعلي مع لجنة مراجعة 

 وتعديل القوانين من أجل تنفيذ غايات امليثاق.

-دعم الجهود الدولية ملكافحة وباء كوفيدتثمن اللجنة توجه جمهورية العراق ل .13

19. 

تثمن اللجنة نهج التعاون مع اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان، بما في ذلك  .14

تقديم ومناقشة التقارير الدورية إلى لجان املعاهدات )اللجنة املعنية بالقضاء 

لجنة اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، على التمييز ضد املرأة، 
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مناهضة التعذيب، اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري، لجنة القضاء على 

التمييز العنصري، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، اللجنة املعنية بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية( وزيارة املقررة الخاصة املعنية بحقوق 

 .2020اإلنسان للمشردين داخليا في شباط 

: غايات تنفيذ امليثاق ثا
ً
 لثا

خطة الوطنية لحقوق اإلنسان في التثمن اللجنة قيام جمهورية العراق باعتماد  .15

إلى أن هذه الخطة تسعى للوفاء بالتزامات جمهورية  واإلشارة 2024- 2020العراق 

العراق في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق 

ة املعنية بمتابعة تنفيذ امليثاق العربي لحقوق اإلنسان من بين اإلنسان العربي

 التزامات أخرى.

تثمن اللجنة تطوع الجمهورية العراقية إلجراء استعراض لتنفيذ خطة التنمية  .16

، وصدور التقرير الطوعي الوطني الثاني للمتحقق من 2030املستدامة لعام 

راق.. والعودة إلى املسار . تحت عنوان )الع2021أهداف التنمية املستدامة 

 .2021التنموي( في يوليو/ تموز 

تثمن اللجنة مبادرة جمهورية العراق باستعراض وإصدار تقرير )االستعراض  .17

الوطني املتعلق بتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرون عام 

 .2019لجمهورية العراق( عام 

ليات الوطنية لحماية حقوق تشيد اللجنة بجهود جمهورية العراق في دعم اآل .18

، وتأمل في 2022-2018اإلنسان، بما في ذلك اعتماد خطة التنمية الوطنية للفترة 

 أن يتم اعتماد نهج حقوق االنسان في كافة الخطط واالستراتيجيات الوطنية. 
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: الحق في املساواة وعدم التمييز
ً
 رابعا

الطرف لتعزيز مبدأ  الحظت اللجنة الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة .19

، والصادر بموجبه 14املادة  العراقاملساواة والتي أكد عليها دستور جمهورية 

، إضافة إلى اتباع 2020لسنة  3قرار املجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم 

 على تمثيل املرأة في البرملان 
ً
 إيجابية

ً
السياسات املناسبة والتي كان لها آثارا

ملختلفة، كما ورد بتقرير الدولة الطرف الدوري الثاني، واملناصب القيادية ا

، ووجود 2020لسنة  9ثانيا من قانون االنتخابات رقم /13وكذلك املادة 

% 25التمثيل النسوي في املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، وحصة 

)كوتا( للنساء في مجلس النواب، إال أن الكثير من جوانب هذا الحق التزال 

 إلى مزيد من العمل.بحاجة 

من املالحظات والتوصيات  34، 33تكرر اللجنة توصياتها السابقة باألرقام  .20

 الختامية عن مناقشة التقرير الدوري األول، وتشير في هذا اإلطار إلى:

  .أ
ً
ضرورة إصدار تشريع شامل ملناهضة التمييز، على أن يتضمن تعريفا

 للتمييز ويحدد آليات قانونية وقضائية
ً
إلنصاف وتعويض ضحايا  واضحا

 التمييز؛

مواصلة تعزيز جهود تعزيز قيم املساواة أمام القانون وعدم التمييز واحترام  .ب

 بمبدأ املواطنة واحترام التعددية، بزيادة البرامج 
ً
اآلخر والتسامح عمال

واملشاريع الحكومية واملجتمعية الهادفة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، بما 

التربوية، على أن يتضمن تنفيذ هذه البرامج شراكة يشمل تطوير املناهج 

 .واسعة وفعالة مع املؤسسات الوطنية واملجتمع املدني

تنظر اللجنة بارتياح إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل املجلس الوطني  .21

 .لشئون املرأة، وتنتظر قرار اإلنشاء

عن  من املالحظات والتوصيات الختامية 36وتجدد اللجنة توصيتها  .22

مناقشة التقرير الدوري األول واملتعلقة بإلغاء أي تمييز على أساس 
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  409، 380، 377الجنس في قانون العقوبات العراقي، وخاصة املواد 
ً
إعماال

 من امليثاق. 11و 3للمواد 

: الحق في الحياة والسالمة البدنية 
ً
 خامسا

 بإيضاح تقرير الدولة بشأن عقوبة اإلعدا .23
ً
م بنص قانون أخذت اللجنة علما

العقوبات وقانون مكافحة اإلرهاب وقوانين أخرى، وأن الجرائم املرتكبة ال 

يشترط أن تنطوي على القتل العمد، وأنها تتضمن جرائم ضد مؤسسات 

 الدولة األمنية الداخلية والخارجية. 

توص ي اللجنة، في هذا اإلطار، بضرورة موائمة تشريعاتها الجنائية بحيث  .24

الحكم بعقوبة اإلعدام إال في الجنايات بالغة الخطورة،  يضمن عدم جواز 

مع ضمان حق املحكوم عليه بعقوبة اإلعدام في طلب االستبدال بعقوبة 

 أخف.

من التوصيات واملالحظات الختامية على  50وتجدد اللجنة توصيتها رقم  .25

التقرير الدوري األول لجمهورية العراق، بضرورة اإلسراع بتعديل املادة 

من قانون أصول املحاكمات الجزائية بما يكفل تأجيل تنفيذ عقوبة  287

اإلعدام على املرأة الحامل واألم املرضع حتى انقضاء عامين، كحد أدنى، 

على تاريخ الوالدة وتشجع اللجنة توجه الدولة الطرف الذي ورد بتقريرها 

ة على الدوري الثاني من اقتراح تجاوز مدة التأجيل العامين، وتؤكد اللجن

 .ضرورة سرعة اعتماد هذا التعديل التشريعي

اطلعت اللجنة على جهود الدولة بشأن إزالة األلغام ومواجهة آثارها من إزالة  .26

األلغام املزروعة، وتنفيذ أعمال املسح غير التقني في املحافظات املحررة، 

ق وإجراء حمالت توعية من مخاطر األلغام للمناطق القريبة واملجاورة للمناط

الخطرة، وإعمال رقم مجاني )خط ساخن( الستالم التبليغات عن وجود 

 .التلوأ

وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها إلزالة األلغام وآثارها  .27

ورفع التوعية بمخاطرها، ومواصلة الشراكات مع املجتمع املدني 
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واملنظمات الدولية في هذا الشأن، مع تجديد الخطة الوطنية 

 . 2017/2021يجية لشئون األلغام االسترات

تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف بالتعاون مع فريق األمم املتحد لتعزيز  .28

مقبرة من املقابر الجماعية لضحايا  16املسائلة عن جرائم داعش بفتح 

 تنظيم داعش.

وتوص ي اللجنة بمواصلة الجهود بفتح املقابر الجماعية وإنشاء قاعدة  .29

لذوي املبلغ عن اختفائهم لتسهيل  (DNA)ي بيانات للحمض النوو 

 .التعرف على هوية الضحايا

توص ي اللجنة بإنشاء هيئة حكومية ذات والية واضحة ملتابعة قضايا  .30

جراء قيام عصابات  2014املفقودين بما فيهم املفقودين بعد حزيران 

 داعش اإلرهابية بالسيطرة على مناطق واسعة من البالد في حينها.

من تقرير  62 -42حات الدولة املتعلقة بالتعذيب بالفقرات بشأن إيضا .31

عند  56و55و52جمهورية العراق الدوري الثاني، تكرر اللجنة توصياتها 

 .2018مناقشة التقرير الدوري األول في يوليو 

: مكافحة الرق واإلتجار باألشخاص
ً
 سادسا

حي تشيد اللجنة بجهود جمهورية العراق في معالجة آثار جرائم مسل .32

التنظيمات اإلرهابية من إنشاء لجان تحقيق والتعاون مع اللجان الدولية في 

هذا الصدد وإعداد اللجنة املركزية ملكافحة اإلتجار بالبشر في وزارة الداخلية 

 .2019الخطة الوطنية ملكافحة جرائم اإلتجار بالبشر لعام 

بالبشر بما توص ي اللجنة بتحديث الخطة الوطنية ملكافحة جرائم اإلتجار  .33

افق مع املتغيرات، لتوفير عناصر الحماية واملنع واملساءلة والشراكة  .يتو

وتوص ي اللجنة بسرعة العمل على اعتماد مشروع قانون حماية الطفل  .34

من املالحظات والتوصيات الختامية  62بما يستجيب لتوصية اللجنة رقم 

ضع تعريف على التقرير الدوري األول لجمهورية العراق، بما يضمن و 
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واضح للطفل املجند وتجريم عمليات التجنيد أو إشراكهم بالنزاعات 

 .املسلحة والتجريم الكامل للبيع أو االستغالل في البغاء أو املواد اإلباحية

وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بتوفير برامج شاملة بشأن اإلتجار بالبشر  .35

املعنية بمن فيها بغية تنمية املعارف وإذكاء الوعي لدى جميع الجهات 

القضاة وأعضاء النيابة العامة موظفي الشرطة وأصحاب العمل 

 ومنظمات املجتمع املدني ووسائط اإلعالم.

: القضاء وحق اللجوء إليه
ً
 سابعا

توص ي اللجنة بضرورة اإلسراع في تحديث املنظومة التشريعية باتجاه  .36

الجنس ي  اعتماد تشريع للتعامل مع الجرائم الدولية وجرائم العنف

 املرتبط بالنزاع.

املتعلقة بفترات احتجاز املتهمين رهن  74و71و70تكرر اللجنة توصياتها  .37

 للفقرة 
ً
 من امليثاق. 14من املادة  5املحاكمة لفترات طويلة إعماال

تتوافر لدى اللجنة معلومات عن إدارة وزارة الدفاع وجهاز مكافحة اإلرهاب  .38

 لقانون إصالح وجهاز األمن الوطني لسجون ومرافق 
ً
توقيف احتياطي خالفا

وعليه توص ي اللجنة بمعالجة هذه الظاهرة بما يتسق النزالء واملودعين، 

 مع القانون.

عند مناقشة التقرير الدوري األول  74تكرر اللجنة توصيتها بالرقم  .39

واملتعلقة بضرورة سن تشريع يضمن الحق في التعويض لكل شخص عن 

سفي أو غير القانوني ولكل من تثبت براءته التوقيف أو االعتقال التع

برنامج تعويض شامل للناجين بموجب حكم بات، إضافة إلى اعتماد 

 مع املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية 
ً
وغيرهم من الضحايا تماشيا

بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون 

ات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني. الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاك
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وينبغي أال يتناول برنامج التعويض املحتمل نوع واحد من الضحايا وأال 

 يقتصر على أنواع معينة من التعويضات.

أساليب بديلة لعقوبة السجن، ال سيما بالنسبة توص ي اللجنة باعتماد  .40

ر وال ص 
ُ
نساء للجرائم األقل خطورة أو الجنح وتلك املتعلقة بالق

واألشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك عقوبات تقديم خدمات اجتماعية 

 للمجتمع املحلي.

توص ي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف دورات التوعية للعاملين في السلك  .41

القضائي بمعايير حقوق اإلنسان الواردة في االتفاقيات الدولية واإلقليمية 

لقة بتطبيق قانون مكافحة لضمان تجنب املمارسات املثيرة للجدل املتع

والقضايا املتعلقة بالتعذيب واالعتقال التعسفي  2005اإلرهاب لعام 

واالحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة واحتجاز املشتبه فيهم لفترات 

 غير محددة واإلدانات التي تعتمد على شهادات مخبرين سريين.

اإلعاقة في  توص ي اللجنة بتوفير تيسيرات إجرائية لألشخاص ذوي  .42

 مؤسسات العدالة، بما في ذلك زيادة أعداد مترجمي لغة اإلشارة.

: الحريات السياسية واملدنية
ً
 ثامنا

والتي  2020لسنة  9ترحب اللجنة بصدور قانون انتخابات جديد بالرقم  .43

مستخدما  2021أكتوبر  10جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب في 

ل للتحويل والذي ضمن النسبة الدستورية نظام الصوت الواحد غير القاب

مقعد  97%(، وتشيد اللجنة بحصول النساء على 25ملشاركة النساء )

 مقعد. 83متجاوزة هذه النسبة والبالغة 

 2021تشيد اللجنة بنجاح عملية االنتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر  .44

لسجون بما في ذلك مشاركة إعداد من قوى األمن الداخلي ونزالء ا

 واملستشفيات والنازحين القاطنين في مخيمات النزوح في االنتخابات. 
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توص ي اللجنة باستكمال التحقيقات املتعلقة بحوادث قتل املتظاهرين أو  .45

أو غير املتناسب استخدام القوة أو العنف غير الضروري أو غير املشروع 

 ونشرها. 2019مع الهدف أثناء التظاهرات التي جرت عام 

اللجنة بزيادة عدد البرامج التدريبية واملستفيدين منها من أجهزة  توص ي .46

 إنفاذ القانون واملتعلقة بالتعامل مع التظاهرات أو التجمعات.

واملتعلقة بسرعة إصدار قانون ينظم الحقوق  82تكرر اللجنة توصيتها  .47

من الدستور، على أن يكفل هذا القانون الحقوق  125التي وردت في املادة 

من امليثاق بشأن حق األقليات في التمتع  25صوص عليها في املادة املن

 بثقافتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها.

وبشأن األوضاع في املناطق املحررة من عصابات تنظيم داعش اإلرهابي،  .48

 في محافظة نينوى، 
ً
توص ي اللجنة باتباع آليات العدالة االنتقالية خصوصا

ز على ال
 
 ضحايا بما في ذلك:التي ترك

تحديد األولويات وآليات التحقيق واملقاضاة والجبر، ومعالجة  -

 القضايا املتعلقة بالوصم؛

توثيق جميع انتهاكات الحق في الحياة وجرائم الحرب والجرائم  -

املرتكبة ضد اإلنسانية التي اقترفت إبان سيطرة عصابات داعش 

 اإلرهابية على هذه املناطق؛

ايا والشهود في املحاكمات وتوفير برامج لحماية دعم مشاركة الضح -

 الشهود؛

 اعتماد برامج املصارحة وطلب العفو؛ -

 تحرير شهادات الغياب واالختفاء لألشخاص املختفين. -

: امللكية الفردية
ً
 تاسعا

اطلعت اللجنة على جهود الدولة الطرف بدوائر التسجيل العقاري وجرد  .49

املعامالت غير القانونية التي خلفها  لألضابير والسجالت العقارية ومعالجة
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تنظيم داعش وتشكيل لجنة مشتركة من دوائر التسجيل العقاري والجهات 

 .املعنية في املناطق املحررة

توص ي اللجنة بمواصلة عمل اللجنة املشتركة من دوائر التسجيل  .50

 العقاري والجهات املعنية من أجل ضمان حق امللكية الخاصة.

: حرية الرأ
ً
 ي والتعبيرعاشرا

رغم النص الدستوري الذي كفل الحق في التظاهر  وبيان الرأي الذي  .51
خلصت إليه محكمة التمييز االتحادية باعتبار  أعمال العنف في سياق 

التظاهرات هي جرائم تخضع لقانون العقوبات إضافة إلى التوجيهات 

 )ال
ً
قتلى املعتمدة في وزارة الداخلية، ومع أعداد الضحايا الكبير جدا

واملصابين واملختطفين( نتيجة التظاهرات التي اندلعت في تشرين أول/ 

نتيجة استخدام العنف املفرط واملفض ي إلى املوت )بموجب  2019أكتوبر  

توص ي اللجنة بيانات و تقارير املفوضية العليا العراقية لحقوق اإلنسان(، 

التي  وعلى وجه السرعة إكمال التحقيقات املتعلقة بأعمال العنف

ونشرها وتقديم الجناة إلى   2019صاحبت التظاهرات منذ تشرين اول 

 للضحايا.
ً
 محاكمة عادلة إنصافا

من  92و 90و 89و 88و 87تكرر اللجنة توصياتها السابقة باألرقام  .52

املالحظات والتوصيات الختامية على مناقشة تقرير الدولة الطرف 

 . 2018الدوري األول في تموز/ يوليو 

اللجنة بتشريع قانون حول مكافحة الجرائم املعلوماتية وضرورة توص ي  .53

 االنفتاح على أصحاب املصلحة في سياق عملية التشاور لتشريعه.

، 225، 215، 211، 210، 84، 83، 82، 81توص ي اللجنة بمراجعة املواد  .54

والتي  1969لسنة  111من قانون العقوبات  434، 433، 403، 227، 226
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كلها الحالي لتضييق ممارسة الحق في حرية الرأي يمكن توظيفها بش

 والتعبير.

 حادي عشر: حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال 

تثمن اللجنة تشكيل فريق التنمية البشرية واالجتماعية الذي يعمل على  .55

رصد ومراقبة األهداف املتعلقة بالجوانب االجتماعية بشكل عام واملرأة 
خصصة لتنفيذ خطة أهداف التنمية بشكل خاص ضمن الفرق املت

في الجانب املتعلق باملرأة:  2030التي من بينها رؤية العراق  2030املستدامة 

"إمراة متعلمة معافاة قادرة على أداء دور تشاركي فعةةةال مستدام في االقتصاد 

والحياة االجتماعية". التي تصب هذه الرؤية في تحقيق الهدف الخامس مةةن 

ية املستدامة: "تحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء أهداف التنم

 .16، 10، 8، 4، 3، 2، 1والفتيات" وأيضا في تحقيق األهداف 

لتزام العراق بتقديم تقرير االستعراض الطوعي الوطني ألهداف تثمن اللجنة ا .56

في املنتدى السياس ي رفيع املستوى ألهداف التنمية  2030التنمية املستدامة 

والتي أولت التقارير مساحة مهمة لقضايا  2021و 2019ملستدامة، في عامي   ا

املساواة بين الجنسين وقضايا املرأة بشكل عام وتعمل على توفير املؤشرات 

الحكومة العراقية باعتماد خطط وطنية لتنفيذ ، وتثمن توجه ذات الصلة

تمكين املرأة املتضمنة التخطيط ألنشطة تسعى إلى  1325قرار مجلس األمن 

في حاالت النزاع واألمن والسالم. وتثمن اللجنة التوجه القاض ي بدمج قضايا 

املرأة في االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وفي وثيقة إطار إعادة 

تعزيز مشاركة املرأة في عمليات إعادة بما في ذلك  إعمار املناطق املحررة

هن، و ّالحد من بطالة النساء، ومن اإلعمار، وأهمية تشغيل النساء وتمكين

تسرب النازحات من املدارس، وأيضا تأھيل الناجيات من العنف الجنس ي 

وإعادة إدماجھن في املجتمع، والتدريب على املھارات الحياتية وتحقيق 

 ديمومة التعليم.
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ستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأة وتثمن اللجنة اعتماد األ  .57

-2019ستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية واال  2018-2030

، وصياغة 2030-2018جرى تحديثها لكي يصبح مداها التي  2022

االستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع املرأة العراقية التي تلت االستراتيجية 

التي صيغت بالتعاون مع املجتمع املدني والتي سوف  2018-2014األولى 

، بدعم فني من هيئة األمم املتحدة للمرأة 2022-2019لقادمة تغطي الفترة ا

اإلستراتيجية الوطنية لتطوير وضع املرأة في إقليم الى اعتماد إضافة 

 .2026-2016كوردستان 

من قانون العقوبات لعام  1الفقرة  41توص ي اللجنة بإعادة النظر باملادة  .58

 واملعلم ملعاقبة الذي يمنح الزوج حق قانوني ملعاقبة زوجته تأ 1969
ً
ديبا

تالميذه بالضرب، وإعادة صياغتها بتوضيح حدود الحق القانوني وتجريم 

 املعاقبة في هذا اإلطار.

بحيث ال  1969من قانون العقوبات لعام  398توص ي اللجنة إلغاء املادة  .59

يتم تبرئة أولئك الذين ارتكبوا جريمة االغتصاب عن طريق الزواج من 

 ضحاياهم.

من قانون  409نة الدولة الطرف بإعادة النظر باملادة توص ي اللج .60

املتعلقة بالقتل لدواعي الشرف لضمان  1969لعام  111العقوبات 

 املساواة بين املرأة والرجل.

 ثاني عشر: الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات املهنية

جديد  اطلعت اللجنة على جهود الدولة الطرف بشأن إعداد مشروع قانون  .61

لتعديل قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال وفق توصيتها السابقة 

من املالحظات والتوصيات الختامية على تقرير جمهورية العراق  124رقم 

 الدوري األول.
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افق مع نصوص  .62 وتوص ي اللجنة بسرعة اعتماد مشروع القانون بما يتو

فقر ودعم الفئات امليثاق ويوفر الضمانات الالزمة لتخفيف حاالت ال

 املهمشة ودعم قيم التكافل االجتماعي. 

سبق وأشادت اللجنة باستجابة الدولة الطرف لتوصية اللجنة على  .63

 37مناقشة التقرير األول لجمهورية العراق باعتماد قانون العمل رقم 

، فإن اللجنة توص ي بتفعيل تطبيقه بما يضمن مناهضة 2017لسنة 

 بين الرجل واملرأة في األجور والعالوات والبدالت. عمالة األطفال، واملساواة

تقدر اللجنة جهود الجهاز املركزي لإلحصاء بالتعاون مع املنظمة العمل  .64

وتوص ي اللجنة باعتماد الدولية لتنفيذ مسح خاص بالتشغيل والبطالة، 

البيانات الناتجة عن هذا املسح لفائدة البرنامج الوطني للعمل الالئق، 

وضع سياسات تنموية من شأنها تنشيط القطاع الخاص والعمل عمل 

واالستثمار على نحو يدفع إلى زيادة فرص العمل، وزيادة اإلنفاق الحكومي 

على برامج التدريب والتطوير املنهي بما يساهم في توفير فرص العمل 

 وخفض معدل البطالة. 

ي األول عند مناقشتها للتقرير الدور  117وتكرر اللجنة توصياتها بالرقم  .65

 ملضمون 
ً
لجمهورية العراق بالتنفيذ الفعال ملواد قانون العمل إعماال

 من امليثاق بشأن التنظيم النقابي في املؤسسات الحكومية. 35و 34املواد 

 ثالث عشر: الحق في التنمية وفي مستوى معيش ي كاف وفي بيئة سليمة

اإلحصاءات  الحظت اللجنة خلو تقرير جمهورية العراق الدوري الثاني من .66

، وفي ظل هشاشة 2020-2018املوضحة ملدى تحقق أهداف خطة التنمية 

 .األمن الغذائي في الدولة الطرف، وارتفاع نسبة الفقر

توص ي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل على ملف النزوح، وطرح   .67

عودة النازحين في إطار اختيار طوعي لهم، وتوفير كافة الضمانات الالزمة 

وق في حال خيار العودة الطوعية أو البقاء، وتوفير املأوى املناسب والحق
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كبديل إلغالق املخيمات، مع االستمرار في ترميم ما لم يتم ترميمه بعد من 

دور، ومواصلة توفير فرص عمل، ومواصلة العمل على ملف املصالحة 

 .املجتمعية

يات وتوص ي اللجنة الدولة الطرف بوضع األمن الغذائي كأحد أولو  .68

استراتيجية التنمية في ظل انتشار نقص التغذية املزمن وتقزم النمو 

الجسماني لدى األطفال في بعض املناطق، في سبيل إعمال الحق في الغذاء 

 لكل فرد، السيما الفئات املحرومة واملهمشة.   

 رابع عشر: الحق في الصحة 

 بأن النظام الصحي في العراق الزال ير  .69
ً
تكز على الخدمات أخذت اللجنة علما

العالجية بنسبة أكبر من الرعاية الوقائية واألولية وأن هذا النظام يواجه 

تحديات جمة تتعلق بأزمات الصراع والنزوح والتوجه إلى تركيز اإلنفاق على 

الجانب التشغيلي وإهمال الجانب االستثماري في ظل نقص املوارد البشرية 

 لالستجابة للمخاطر الصحية واملادية وضعف البنى التحتية ولم يك
ً
ن ملبيا

واألوبئة )كما أشار إلى ذلك التقرير الطوعي الثاني لجمهورية العراق عن 

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة(. كل هذه العوامل ضغطت بشدة على 

تقويض الرعاية األولية السيما خدمات الصحة اإلنجابية والتلقيح، إضافة 

دة في الطلب على الخدمات الصحية وتحسين إلى تضييق فرص مواكبة الزيا

 مستويات الجودة فيها. 

توص ي اللجنة بضرورة زيادة حجم اإلنفاق على قطاع الصحة من املوازنة  .70

باالستثمار في  2023-2014للتنفيذ الفعال للسياسة الصحية في العراق 

املشاركة املجتمعية والدعم التطوعي، مع التركيز على بناء القدرات 

ية والنظم املتكاملة املستدامة والتركيز على السياسة الصحية البشر 

املتبعة على الرعاية الصحية الوقائية من خالل زيادة مراكز الصحة 

 األولية.
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اطلعت اللجنة على جهود الدولة الطرف في مكافحة جرائم املخدرات  .71

وتوص ي اللجنة بضرورة العمل على مزيد من تفعيل واملؤثرات العقلية، 

، من خالل سياسات واسعة 2017لسنة  50ص القانون رقم لنصو 

تستوعب مختلف الفئات العمرية بمختلف املدن والقرى، والتوسع في 

 توفير املراكز الصحية والبرامج العالجية ملعالجة اإلدمان.

تظل أزمة مياه الشرب الصالحة أزمة مستمرة لدى الدولة الطرف، وعلى  .72

تقرير الدولة الطرف وبالتعاون مع منظمة الرغم من الجهود املذكورة في 

توص ي اللجنة بزيادة الجهود لكفالة الحق في مياه شرب الصحة العاملية، 

 صالحة، بما يشمل تنقية األنهار ورفع كفاءة محطات املعالجة.

 خامس عشر: الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسدية

منه  32األشخاص ذوي اإلعاقة بنص املادة كفل الدستور العراقي حقوق  .73

لسنة  38باتجاه الرعاية وكفالة الدمج في املجتمع وتم إصدار القانون رقم 

الخاص برعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة  2013

استجابة لهذه املادة الدستورية وإلى االلتزامات املترتبة جراء االنضمام الى 

واإلقليمية ذات الصلة، ورغم هذا اإلطار املعياري مازال الصكوك الدولية 

التعامل مع قضايا اإلعاقة بالنهج الطبي ونهج اإلعانة املالية بديال عن نهج 

وعليه توص ي اللجنة باعتماد نهج حقوق اإلنسان بديال حقوق اإلنسان، 

 عن النهج املتبع حاليا.

ات الكمیة والنوعية توص ي اللجنة باعتماد نظام لجمع وتحليل املعلوم  .74

 عند إعداد 
ً
عن أعداد وأنواع حاالت اإلعاقة في البالد ويكون أساسيا

السياسات والبرامج املالئمة للسياقات التي يتواجد فيها األشخاص ذوي 

 األطفال والنساء والفتيات، السيما األشخاص ذوي 
ً
اإلعاقة خصوصا

 اإلعاقة من النازحين.
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وعة من اإلجراءات لتبسيط اإلجراءات توص ي اللجنة كذلك باتخاذ مجم .75

 
ً
اإلدارية لإلعانات الحكومية والحصول على الخدمات األخرى، خصوصا

في حالة النساء ذوات اإلعاقة، اللواتي یواجھن تحديات وقيود إضافية في 

إمكانية وصولهن للخدمات األساسية، وتوص ي بمشاركة األشخاص ذوي 

 تعلقة بهم.اإلعاقة في تصميم وتنفيذ البرامج امل

توص ي اللجنة بتفعيل اإلجراءات الحكومية التيسيرية إلزالة العقبات  .76

 املادية والسلوكية التي تنشأ لتعزيز أو استدامة اإلعاقة. 

توص ي اللجنة بتطوير التدابير العملية لتحسين الرعاية الصحية الخاصة بما  .77

 في ذلك الدعم النفس ي واالجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 عشر: الحق في التعليم والحقوق الثقافية  سادس

منه واإلشارات  34رغم الكفالة الدستورية للحق في التعليم بنص املادة  .78

العديدة في الخطط والبرامج التنموية التزال ممارسة هذا الحق تواجه 

 
ً
صعوبات جمة أدى إلى انخفاض كمي ونوعي لالنخراط في التعليم، خصوصا

تحت سيطرة تنظيم عصابات داعش اإلرهابية وفي  في املحافظات التي كانت

مخيمات النزوح ولإلناأ وفي املناطق الريفية وانخفاض جودة التعليم، 

 وعليه توص ي اللجنة بما يلي:

 زيادة نسبة ما خصص لقطاع التعليم في املوازنة؛  .أ

اتباع سياسات فعالة لضمان االلتحاق باملدارس بالنسبة لألطفال،  .ب

تسرب أو عدم االلتحاق باملدارس، بما في ذلك ومعالجة أسباب ال

 القضايا املتعلقة بالفقر ومكافحة املمارسات الضارة كالزواج املبكر؛

 كفالة إزالة القوالب النمطية التمييزية من املناهج والكتب املدرسية؛ .ج
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تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة معدالت معرفة القراءة والكتابة في إطار  .د

، وال سيما في صفوف الفتيات املنتميات 2011لعام  23القانون رقم 

 لألقليات وفي الريف وذوات اإلعاقة؛ 

تخصيص موارد كافية لقطاع التعليم بهدف تحسين وتوحيد جودة  .ه

التعليم وزيادة الفرص املتاحة للتدريب التقني واملنهي للفتيات في 

ة في مجاالت التعليم غير التقليدية وضمان أن تكون البنية التحتي

رة للوصول إليها.  النظام التعليمي شاملة للجميع وميسَّ

 سابع عشر: التقرير القادم النشر واملتابعة

سيكون موعد مناقشة التقرير الدوري الثالث لجمهورية العراق في الدورة  .79

، وفي هذا اإلطار تأمل اللجنة أن يصلها التقرير في 2025االولى من عام 

واملالحظات والتوصيات الختامية على هذا  موعده، وتوص ي بنشر التقرير 

التقرير على نطاق واسع، وفي أوساط السلطات التنفيذية والتشريعية 

والقضائية واملجتمع املدني، وكذلك لعامة الجمهور، وتبدي اللجنة 

استعدادها ملساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها عبر أي شكل للتعاون 

 الفني أو الحوار البناء.
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 ( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير7لحق رقم )م

 للجمهورية اإلسالمية املوريتانية  
 

 املالحظات الختامية بشأن التقرير األول للجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 والتي اعتمدتها لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها العشرين 

 (2022حزيران/يونيو  20-21)

نظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير األول للجمهورية اإلسالمية 

واعتمدت ( 2022حزيران/يونيو  21-20)املوريتانية في دورتها العشرين املنعقدة في 

 املالحظات الختامية التالية: 2022حزيران/ يونيو  23في جلستها املنعقدة في 

 
ً
 مقدمة -أوال

( من امليثاق بتقديم 48اللجنة وفاء الدولة بالتزامها املقرر بموجب املادة ) تقدر .1

 تقريرها األول.

تقدر اللجنة أسلوب إعداد التقرير الذي تم من قبل اللجنة الفنية املكلفة  .1

بإعداد التقارير التابعة ملفوضية حقوق اإلنسان والعمل اإلنساني والعالقات 

ع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، واآللية مع املجتمع املدني بالتشاور م

الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا القطاعات الحكومية القائمة على حماية 

وتعزيز الحقوق والحريات السياسية واملدنية واالجتماعية والثقافية، إضافة 

إلى التشاور مع منظمات املجتمع املدني عن طريق عقد جلسات وورش عمل 

 أخذ كل املالحظات والتوجيهات الضرورية إلعداد التقرير.تشاورية بهدف 

تشكر اللجنة قيام الدولة الطرف باإلجابة على قائمة التساؤالت املرسلة إليها،  .2

 بهذه اإلجابات.
ً
 وأخذت اللجنة علما

 متنوع  .3
ً
 رفيع املستوى ضم طيفا

ً
وتالحظ اللجنة، مع التقدير، أن وفدا

ل الدولة الطرف
ظ
في الحوار التفاعلي ملناقشة التقرير، إال  االختصاصات قد مث

أنها كانت تأمل أن يراعى تمثيل النساء في مثل هذه الوفود لتوافق النهج 

 التشاركي الذي تتبعه جمهورية موريتانيا اإلسالمية.
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ً
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

ة ترحب اللجنة بقيام الجمهورية اإلسالمية املوريتانية بإصدار القوانين التالي .4

باعتبارها عناصر لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان الوطنية، تدابير إعمال 

 الحقوق والحريات املنصوص عليها في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان:

واملتعلق باملساعدة القانونية، واملرسوم رقم  030-2015القانون رقم  .1

الذي يحدد تركيبة مكاتب املساعدة  2017لعام  171-2017

 القضائية؛

واملتعلق بتجريم الرق وقمع املمارسات  031-2015لقانون رقم ا .2

الشبيهة بالرق، والذي يعتبر الرق جريمة ضد اإلنسانية، وينش ئ محاكم 

 خاصة ملكافحة املمارسات الشبيهة بالرق؛

واملتعلق بمكافحة التعذيب، الذي يلغي ويحل  033-2015القانون رقم  .3

 ٢٠١٣كانون الثاني/ يناير  ٢٣املؤرخ  011 - 2013محل القانون رقم 

املتعلق باملعاقبة على جرائم الرق والتعذيب على أنها جرائم ضد 

 اإلنسانية والذي يعتبر التعذيب جريمة منفصلة ال تسقط بالتقادم؛

 املنش ئ لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ 2015/034القانون رقم  .4

  املتعلق بمكافحة الفساد؛014- 2016القانون رقم  .5

املحدد لتشكيلة وتنظيم وسير  016 – 2017القانون النظامي رقم  .6

 عمل اللجنة الوطنية لحقوق االنسان؛

 املتعلق بحماية البيانات الشخصية؛ 020 -2017القانون رقم  .7

 املتعلق بالصحة اإلنجابية؛ 025-2017القانون رقم  .8

ل لبعض أحكام القانون  005 – 2018القانون النظامي رقم  .9 املعدظ

 امي املنش ئ ملؤسسة اللجنة الوطنية املستقلة لألنتخابات؛النظ

املعدل لبعض أحكام القانون  006- 2018القانون النظامي رقم  .10

 النظامي املتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية؛
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املتعلق بانتخاب النواب الذين  007- 2018القانون النظامي رقم  .11

 رج؛يمثلون املوريتانيين املقيمين في الخا

املتعلق بتشجيع نفاذ النساء  008-2018القانون النظامي رقم  .12

 للمأموريات والوظائف االنتخابية؛

الذي يعدل ويكمل بعض احكام  009- 2018القانون النظامي رقم  .13

 القانون النظامي املنش ئ للبلديات؛

  الذي يجرم التمييز؛ 0023-2018القانون رقم  .14

 دونة العامة لحماية الطفل؛املتضمن للم 024 -2018القانون رقم  .15

 املتعلق بحماية املستهلك؛ 07-2020القانون رقم  .16

 املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة؛ 016-2020القانون رقم  .17

  القانون املتعلق بمنع ومعاقبة االتجار بالبشر وحماية الضحايا؛•  .18

املتعلق بمكافحة تهريب املهاجرين لسنة  21-2010 تعديل القانون   .19

 ؛2020

املتضمن للقانون التوجيهي ملجتمع  006-2016نون رقم القا .20

  املعلومات؛

 املتعلق بالجريمة السيبرانية؛ 007-2016القانون رقم  .21

املحدد ملقر املحاكم الجنائية املتخصصة في  002-2016املرسوم رقم  .22

 مجال محاربة العبودية ودائرة اختصاصها الترابي؛

طنيا ملحاربة املمارسات الذي يكرس يوما و  077-2016املرسوم رقم  .23

 االستعبادية؛ 

الذي يكرس يوما وطنيا ملحاربة املمارسات  27-2019املرسوم  .24

 التمييزية؛

 املنش ئ للمجلس الوطني للطفولة؛  051-2017املرسوم رقم  .25

 املنش ئ للمرصد الوطني لحقوق املرأة والفتاة. 140-2020املرسوم  .26
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نهج التخطيط في مجال حقوق نظرت اللجنة وبتقدير توجه الحكومة العتماد  .5

اإلنسان بما في ذلك إعداد مشروع االستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق 

طر للرصد 
 
اإلنسان بأمل تجسيدها بخطط عمل وطنية تفصيلية تحوي أ

 واملتابعة والتقييم.

تشيد اللجنة باعتماد خطة "إنصاف" الهادفة إلى القضاء على كل أشكال   .6

 عي والثقافي. التمييز االجتما

تشيد اللجنة باعتماد االستراتيجيات والخطط ذات الصلة بحماية وتعزيز  .7

 حقوق اإلنسان بما في ذلك:

 االستراتيجية الوطنية لتوفير فرص الوصول إلى العدالة؛  .1

 االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد؛ .2

 ؛2016استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك املعتمدة في  .3

 ؛ 2030تراتيجية التوظيف الوطنية لعام اس .4

 (؛2018-2014خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني ) .5

مشروع خطة العمل الوطنية ملكافحة التمييز العنصري وكراهية األجانب  .6

 والتعصب املرتبط بهم؛

 مشروع االستراتيجية الوطنية لتعزيز التماسك االجتماعي )قيد االعتماد(؛ .7

 ية للقضاء على عمالة األطفال؛خطة العمل الوطن .8

 خطة العمل املتعلقة بمكافحة الزواج القسري وزواج األطفال؛ .9

 خطة العمل الوطنية ملحاربة اإلتجار بالبشر؛ .10

خطة التصدي والتيسير األمثل لألزمة الصحية نتيجة تفش ي جائحة   .11

 كورونا.

ة العمل تشيد اللجنة بجهود الجمهورية اإلسالمية املوريتانية في دعم منظوم .8

الوطنية لحماية حقوق اإلنسان في موريتانيا، بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية 

مكلفة بحقوق اإلنسان برئاسة معالي الوزير األول والتي تهدف إلى توجيه 
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السياسة الوطنية لحقوق اإلنسان واإلشراف عليها، كما تعمل على تنسيق 

 طاعات.ومتابعة تنفيذ اإلجراءات املقام بها من قبل الق

تنظر اللجنة وبتقدير إلى نهج تعزيز اإلطار املؤسس ي في منظومة حقوق اإلنسان  .9

 الوطنية بما في ذلك:

استحداأ املندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة اإلقصاء  .1

)تآزر( التي حلت محل وكالة التضامن بمهام وصالحيات أوسع 

 وموارد مالية أكبر؛

 إنشاء املجلس الوطني للطفولة؛ .2

إنشاء الهيئة الوطنية ملحاربة اإلتجار باألشخاص وتهريب  .3

 املهاجرين؛

وضع آلية الستقبال ومعالجة الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق  .4

 اإلنسان خاصة املمارسات االسترقاقية واإلتجار بالبشر؛

 إنشاء املرصد الوطني لحقوق املرأة والفتاة؛ .5

الل املصادقة على إصالح اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان من خ .6

قانون يعزز استقاللها ويأخذ بعين االعتبار معايير الكفاءة 

 والتعددية؛ 

 إنشاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ .7

 تشيد اللجنة بنهج االنفتاح على اآلليات الدولية واإلقليمية بما فيها: .10

ي زيارة املقرر الخاص املعني بمسألة التعذيب، والذي زار موريتانيا ف .1

ن من زيارة جميع 2016فبراير  3يناير و  25الفترة ما بين 
َّ
مك

ظ
، حيث ت

 أماكن االعتقال التي أعلن عن رغبته في زيارتها.

إلى  24تمت في الفترة من  التي زيارة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، .2

 ، والتي يجري بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها.2016 أكتوبر 28

 .2016خاص املعني بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان في سنة زيارة املقرر ال .3
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الزيارات املتتالية للمقررة الخاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة بما في  .4

 .2022ذلك أسبابها وعواقبها، وآخرها في عام 

، والتي يجري تنفيذ 2018وفي 2016زيارتي املكتب الدولي للشغل في  .5

 التوصيات الصادرة عنهما.

ت املتتالية للجنة حقوق االنسان العربية )لجنة امليثاق( وآخرها الزيارا .6

 .2022في عام 

 2016زيارات اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في سنتي  .7

 .2017و

 .2017زيارة لجنة الخبراء األفارقة املعنية بحقوق ورفاه الطفل في  .8

: غايات تنفيذ امليثاق 
ً
 ثالثا

 في موريتانيا نقطة انطالق لترسيخ  تشيد اللجنة بنهج التشاور  .11
ً
الوطني الجاري حاليا

 املنظومة الوطنية لحقوق اإلنسان.

تثمن اللجنة جهود الجمهورية اإلسالمية املوريتانية إلعداد )االستراتيجية الوطنية  .12

لترقية وحماية حقوق اإلنسان في موريتانيا( وتشيد بتبني املقاربة التشاركية وإطالق 

 ميدانية حولها. سلسلة مشاورات

توص ي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة العمل العتماد هذه االستراتيجية بما يحقق  .13

التوازن بين أولويات حقوق اإلنسان الوطنية وااللتزامات الوطنية واإلقليمية 

والدولية للجمهورية اإلسالمية املوريتانية واعتماد مؤشرات قابلة للقياس ألغراض 

 لدوري. املتابعة والتقييم ا

: الحق في املساواة وعدم التمييز
ً
 رابعا

تالحظ اللجنة أنه وبالرغم من أن دستور الجمهورية اإلسالمية املوريتانية يحظر  .14

التمييز بجميع أشكاله ويكرس مبدأ املساواة بين جميع املواطنين وأن القانون رقم 

بحاجة إلى  يجّرم التمييز، فإن تعريف التمييز الوارد في القانون  0023-2018

املراجعة، كما أن فئتي الحراطين واألفارقة تتعرضان إلى التمييز السيما في الوصول 
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إلى التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية واألراض ي 

 واملوارد الطبيعية وفي تولي املناصب العامة والسياسية.

 توص ي اللجنة: .15

 للتمييز لتضمي 2018-0023مراجعة القانون  .1
ً
 وواضحا

ً
 شامال

ً
نه تعريفا

ولخطاب الكراهية يأخذ بنظر االعتبار العناصر األساسية لكل من التمييز 

 وخطاب الكراهية.

اتباع سياسات من شأنها القضاء على التحيزات الثقافية والهياكل  .2

االجتماعية التقليدية التي تغذي التمييز العنصري، واتباع سياسات لتسهيل 

الفئات على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية حصول جميع 

والخدمات االجتماعية ونظام للتمييز اإليجابي )الكوتا( لتولي الوظائف 

 للمادة 
ً
 من دستور الجمهورية اإلسالمية املوريتانية. 12العامة تجسيدا

: الحق في الحياة والسالمة البدنية 
ً
 خامسا

املتعلق بمناهضة التعذيب  033-2015انون تشيد اللجنة باإلطار القانوني )الق .16

املنش ئ لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب( اللذين وضعا  034-2015والقانون 

جملة من الضمانات اإلجرائية املرافقة للحرمان من الحرية إضافة إلى حظر االحتجاز 

ي أو املعنوي، غير القانوني وإهدار االعترافات املنتزعة جراء التعذيب أو اإلكراه البدن

إضافة إلى حماية ومساعدة ضحايا التعذيب والشهود واألشخاص املكلفين 

 بالتحقيق وأسرهم.

وإشارة إلى إيضاح وفد الدولة الطرف خالل الحوار التفاعلي ملناقشة التقرير بشأن  .17

توص ي اللجنة بالعمل على ضمان تلقي جميع قلة عدد األطباء الشرعيين، 

سيما املوظفين العاملين في املجال الطبي، التدريبات الالزمة  املوظفين املعنيين، ال 

لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم، في وقت مناسب، تجاه ما يعرض عليهم من 

 .حاالت التعذيب وسوء املعاملة
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: مكافحة الرق واإلتجار باألشخاص
ً
 سادسا

رسات الشبيهة، تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف لبناء منظومة مكافحة الرق واملما .18
املتضمن تجريم الرق وقمع املمارسات  031-2015من خالل اعتماد القانون رقم 

الشبيهة بالرق وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا الرق والنص على أن )يكون التعليم 

واملعلومات املتعلقة بتجريم املمارسات االستعبادية جزء من التكوين اإلجباري 

والعسكريين املكلفين بتطبيق القانون وخاصة واملستمر لألشخاص املدنيين 

العاملين في اإلدارة اإلقليمية والسلطات القضائية واألمنية(، وكذلك إنشاء املندوبية 

العامة للتضامن الوطني ومكافحة اإلقصاء واعتماد يوم وطني ملحاربة املمارسات 

 االستعبادية.

 -أكثر فاعلية بالتالي: بشكل  031-2015توص ي اللجنة في إطار تطبيق القانون  .19

وضع قاعدة معلومات يتم تحديثها باستمرار عن املتغيرات بشأن الرق  .1

 واملمارسات الشبيهة به؛

القيام بحمالت موسعة ومستمرة للقضاء على التصورات والتنميط الثقافي  .2

 السائد بشأن موضوع الرق واملمارسات الشبيهة به؛

ديم الشكاوى بشأن الرق واملمارسات التوسع األفقي في املنافذ املتعلقة بتق .3

 الشبيهة به، لتمكين كافة الضحايا من الوصول لهذه املنافذ؛

دعم املحاكم الثالث املتخصصة بقضايا الرق باملوارد البشرية واملادية  .4

افق استقبال الضحايا القصر  للتغلب على التحديات املتمثلة في قلة مر

 انونية؛ والقضايا املتعلقة بتقديم املساعدة الق

من القانون والتي تقض ي بإمكانية جمعيات حقوق االنسان  23تعديل املادة  .5

ممن مضت فترة خمس سنين على تمتعها بالشخصية القانونية باالدعاء 

بالحق املدني في موضوع القانون ذو الصلة، على أن يكون التعديل باتجاه 

 الدور.تقليل الفترة أعاله لتمكين جمعيات أكثر من ممارسة هذا 
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: القضاء وحق اللجوء اليه
ً
 سابعا

تشيد اللجنة بجهود الجمهورية اإلسالمية املوريتانية لتعزيز نظام العدالة  .20

باعتباره أحد الركائز األساسية الفاعلة للحماية الوطنية لحقوق اإلنسان 

حول استقاللية القضاء  89باستنادها إلى املبدأ الدستوري الوارد في املادة 

 ؤسسات الوصول الى العدالة.ودعمها مل

 توص ي اللجنة: .21

مواصلة وتوسيع الجهود الرامية إلى تعزيز معارف القضاة واملدعين  .1

العامين واملحامين باإلطار الحقوقي اإلقليمي والدولي لتعزيز فرصة األخذ 

 به في االعتبار في مراحل التقاض ي املختلفة؛

 لتع .2
ً
ميم املدعي العام لدى تسريع اإلجراءات في دعاوى العبودية تأكيدا

املحكمة العليا لوكالء الجمهورية بضرورة ذلك، واالنتباه إلى املعلومات 

املتداولة حول املحاوالت الرامية إلى تعديل قيد القضايا املتعلقة بالرق 

؛
ً
 إلى حاالت نزاع عمل أو استغالل القصر أو أن تتم تسويتها وديا

ملتعددة فيه واملتعلق بجريمة معالجة اتساع النص القانوني والثغرات ا .3

االغتصاب، وغياب التعريف القانوني الواضح لجريمة االغتصاب، 

ومراعاة مبدأ جسامة العقوبة تبعا لجسامة الضرر وخطورة األثر. 

حيث يعاقب القانون الجنائي على االغتصاب باألشغال الشاقة املؤقتة 

ية للطفل على سنة، بينما يعاقب قانون الحماية الجنائ 20إلى  5من 

اقع على األطفال بالسجن من  سنوات،  10إلى  5جريمة االغتصاب الو

األمر الذي توص ي معه اللجنة تعديل قانون الحماية الجنائية للطفل 

اقعة على األطفال؛  بتغليظ العقوبة على جريمة االغتصاب الو

ترى اللجنة أن توفير عدد كاف من األطباء الشرعيين ومختبرات الـ  .4

(DNA) للعدالة لضحايا االغتصاب؛ 
ً
 سيكون داعما

ضمان أال تتجاوز مدة االحتجاز لدى الشرطة قبل العرض على جهة  .5

ل؛ 48التحقيق مدة 
َ
 ساعة، بما فيها أيام الُعط
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ضمان تمكين املحتجزين من االستعانة الفعلية بمحام من بداية  .6

االحتجاز لدى الشرطة، وضمان عرضهم على قاض حال انتهاء فترة 

الحتجاز هذه وتمكينهم من الطعن في مشروعية أو ضرورة االحتجاز في ا

 أي مرحلة من اإلجراءات؛

توص ي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نظام قضائي متخصص لألحداث  .7

افق احتجاز مستقلة لألطفال، وتوفير التدريبات الالزمة  بما يشمل مر

 للقائمين على هذه املنظومة؛

ف بالتوسع في ممارسة العقوبات البدلية توص ي اللجنة الدولة الطر  .8

 للعقوبات السالبة للحرية.

في الوقت الذي تشيد فيه اللجنة بجهود الدولة لترسيخ نظام العدالة،  .9

 في سياقات التمييز ضد الفئات الهشة بما فيهم )النساء 
ً
خصوصا

واألشخاص الذين أعتقوا من الرق والسكان الذين يعيشون في 

ل وسكان األرياف(، مخيمات الالجئين وا لسكان الر حل أو شبه الرح 

توص ي بتكثيف الجهود ملواجهة التحديات املتعلقة بوضوح التشريعات 

 واملعرفة بسبل الطعن القانونية املتاحة تعزيزا للثقة في النظام الجنائي.

: الحريات السياسية واملدنية
ً
 ثامنا

انية لتجسيد املبادئ تثني اللجنة على جهود الجمهورية اإلسالمية املوريت .22

الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات من خالل إنشاء البنى القانونية 

واملؤسساتية لبيئة مواتية ملمارسات حقوق اإلنسان بما في ذلك إجراء التعديل 

، وتنظيم انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية في عام 2017الدستوري في عام 

والتوسع بممارسة الحق في  حرية  2019وانتخابات رئاسية في عام  2018

التجمع السلمي وتكوين الجمعيات على اعتبار  أن املجتمع املدني الحيوي 

واملتنوع واملستقل، والقادر على العمل بحرية، واملنوط باملعرفة واملهارة في 

مجال حقوق اإلنسان هو عنصر أساس ي في تأمين حماية مستدامة لحقوق 
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اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  كون أصحاب  اإلنسان إضافة الى ودعم

 .املصلحة هم وسيلة وهدف لدعم منظومة الحماية الوطنية لحقوق اإلنسان 

توص ي اللجنة باالنفتاح على اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان )كمؤسسة   .23

وطنية( ومنظمات املجتمع املدني في مسار التشاور حول مشاريع القوانين 

 ك )قانون حماية الرموز وقانون املعلومات(.ذات الصلة بما في ذل

توص ي اللجنة الدولة الطرف بتعديل اإلطار التشريعي املتعلق بحل األحزاب  .24

السياسية، بما يوفر الرقابة القضائية السابقة على قرارات حل األحزاب 

 السياسية، على أن تكون شروط الحل متعلقة بمخالفات محددة وجسيمة.

الطرف باستحداث تشريع ينظم حق اللجوء داخل توص ي اللجنة الدولة  .25

 الدولة.

توص ي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانين منح الجنسية ليتمتع النساء  .26

والرجال املوريتانيين بالحق في منح أبنائهم الجنسية املوريتانية وفق شروط 

 موحدة دون أي مميزات بين الجنسين.

: امللكية الفردية
ً
 تاسعا

ى ضرورة مواصلة الدولة الطرف جهودها املتعلقة بإعادة تؤكد اللجنة عل .27

املمتلكات للمواطنين املوريتانيين العائدين من السنغال، وإتاحة معلومات 

 حول الجهود املبذولة للجميع في إطار من العالنية والشفافية.

: حرية الرأي والتعبير
ً
 عاشرا

وحرية التفكير وحرية تشيد اللجنة بالكفالة الدستورية للحق في حرية الرأي  .28

التعبير بنص املادة العاشرة منه، وتثمن التوجه املتعلق بمأسسة البيئة 

املتعلقة بممارسة هذا الحق من خالل إنشاء السلطة العليا للصحافة 

والسمعيات البصرية املعنية بضمان تطبيق التشريعات واللوائح املتعلقة 

وف موضوعية وشفافة بالصحافة واالتصال السمعي البصري، في ظل ظر 

وغير تمييزية، بما في ذلك رصدها ملخاطر تنامي خطابات الكراهية ذات النفس 

 الشرائحي والقبلي والفئوي في وسائل التواصل االجتماعي.



81 

 

 توص ي اللجنة: .29

 تشريع قانون ينظم الحق في الحصول على املعلومات. .1

ما في مراجعة القوانين املتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير ب .2

ذلك قانون مكافحة التالعب باملعلومات، وتحديد األفعال 

املجرمة بشكل واضح لتضيق اإلطار التقديري في تفسير األفعال 

 وتكييفها.

مراجعة األحكام الواردة في القوانين املتعلقة بتجريم التمييز  .3

والجرائم اإللكترونية ومكافحة اإلرهاب وحرية الصحافة والتي 

بق على وج
َ
ه يعرقل عمل الصحفيين واملدافعين عن قد تط

 حقوق اإلنسان ويقيد حريتهم في التعبير.

 حادي عشر: حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال 

تشيد اللجنة بإنشاء املرصد الوطني لحقوق املرأة والفتاة باعتباره األداة  .30

ه املؤسسية الرئيسية لدعم حقوق اإلنسان للمرأة من خالل رصد ومتابعة أوج

النقص والخلل )القانوني واملؤسس ي( في مجال حقوق اإلنسان للمرأة، 

واملساهمة في توفير بيئة تمكينية ملمارسة حقوقها وتعزيز مشاركتها وتعزيز 

اآلليات الوطنية ملحاربة مختلف أشكال العنف ضد املرأة  من خالل النظر في 

لعنف القائم على كافة حاالت انتهاك حقوق املرأة والفتاة، وعلى الخصوص ا

النوع الذي يعاينه أو يبلغ إلى علمه وبالتحقيق واتخاذ كل عمل مناسب في هذا 

 املجال بالتشاور مع السلطات املختصة.

تشيد اللجنة بالحظر الذي كرسته مدونة الشغل لعمالة األطفال وما أكدته  .31

فال املدونة العامة لحماية الطفل لهذا الحظر من خالل اعتباره تشغيل األط

بما يخالف أحكام تشريعات العمل جريمة. وتشيد اللجنة باعتماد البرملان 

قانون األحوال الشخصية الذي يحدد من بين أمور أخرى الحد األدنى لسن 

 سنة.  18الزواج بة 

 توص ي اللجنة: .32
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اعتماد إطار قانوني لتجريم العنف ضد املرأة ملواجهة الثقافة  .1

 املجتمعية املتقبلة له؛

 خطة وطنية ملجابهة العنف ضد املرأة؛اعتماد  .2

 عن إتاحة سبل  .3
ً
كفالة تنفيذ تدابير الحماية والرعاية، فضال

 انتصاف فعالة لجميع النساء ضحايا العنف.

 ثاني عشر: الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات املهنية

 تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في مكافحة العمل القسري والعمل في .33

 ظروف مشابهة للعبودية.

 وتوص ي اللجنة الدولة الطرف: .34

توسيع أدواتها للحد من ممارسات العمل القسري والعمل في ظروف   .1

 مشابهة للعبودية ومقاضاة مرتكبيها؛

تفعيل تطبيق قانون العمل على نطاق أوسع في القطاع العام  .2

والخاص وغير الرسمي، وتطبيق قواعد األمن والسالمة للعمل 

داث التدابير التي تضمن تطبيق الحد األدنى لألجور في واستح

 القطاع الخاص وقطاع العمل غير الرسمي؛

تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ليشمل قطاع  .3

األعمال غير النظامي وغير الرسمي ويضمن للمستفيدين حد أدنى 

 من الحياة الكريمة للجميع.

 ثالث عشر: الحق في الصحة

للجنة بجهود الدولة الطرف في مجال الصحة بما في ذلك تضمينها لزيادة تشيد ا .35

 مخصصات الرعاية الصحية في امليزانية.

 توص ي اللجنة الدولة الطرف: .36

زيادة عدد املستشفيات لتقديم الخدمات الطبية الالزمة، وخاصة  .1
 لألطفال.
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مواصلة وتوسعة جهود الدولة لخفض معدل وفيات الرضع واألطفال  .2
 سوء التغذية بما يشمل تحسين الرعاية قبل الوالدة وبعدها، وحدة 

مواصلة الجهود ملكافحة سرطان الرحم بما في ذلك إدخال اللقاح املضاد  .3

 ( واسع االنتشار.papilloma virusلفيروس الورم الحليمي البشري )

 رابع عشر: الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسدية

اللجنة بجهود الدولة الطرف تجاه ضمان الحق في الحياة الكريمة لذوي  تشيد .37

إنشاء إدارة خاصة باألشخاص ذوي  اإلعاقة النفسية والجسدية، والتي شملت

 اإلعاقة.

 تحث اللجنة الدولة الطرف على:  .38

ضمان الحق في الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية  .1

والنائية وللنساء واألطفال،  في املجتمعات الريفية وخاصة والجسدية

 بما في ذلك برامج الكشف املبكر والتدخل، 

ضمان حصول األطفال ذوي اإلعاقة على التعليم بتأهيل املؤسسات  .2

التعليمية الستقبالهم وتدريب القائمين على املنظومة التعليمية على 

 نهج الدمج.

ن العمل على برامج تثقيفية من شأنها تغيير الصورة النمطية ع .3

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

 خامس عشر: الحق في التعليم والحقوق الثقافية

تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في السعي لتوفير التعليم األساس ي للجميع  .39

والتعليم املوسع والجيد في مرحلة ما قبل املدرسة السيما في املناطق الريفية 

 واألطفال في املناطق الفقيرة.

 توص ي اللجنة:  .40

وفر الدولة الطرف املوارد املالية الالزمة لتوسيع البنية التحتية أن ت .1

واملوارد البشرية الالزمة لضمان مجانية وجودة التعليم وإلزامية 

 التعليم األساس ي، بالتوازي مع العمل على برامج محو األمية.
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استحداث ما يلزم من تدابير ملواجهة التسرب من التعليم وخاصة  .2

لطالبات والطالب على مواصلة التعليم في املرحلة للفتيات، وتشجيع ا

 الثانوية خاصة وما بعدها عامة. 

 وضع قانون لتنظيم البحث العلمي. .3

 سادس عشر: النشر واملتابعة

سيكون موعد مناقشة التقرير الدوري األول للجمهورية اإلسالمية  .41

للجنة في أن وفي هذا اإلطار تأمل ا 2025املوريتانية في الدورة الثانية من عام 

يصلها التقرير في موعده وتوص ي بنشر التقرير واملالحظات والتوصيات 

الختامية على هذا التقرير على نطاق واسع، وفي أوساط السلطات 

التنفيذية والتشريعية والقضائية واملجتمع املدني، وكذلك لعامة الجمهور، 

اماتها عبر أي وتبدي اللجنة استعدادها ملساعدة الدولة على الوفاء بالتز 

 شكل للتعاون الفني أو الحوار البناء.
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 8/3/2022( بيان اللجنة بمناسبة اليوم العاملي للمرأة 8ملحق رقم )
 

 بيان لجنة حقوق االنسان العربية

 2022مارس / آذار  8بمناسبة اليوم العاملي للمرأة 
ذكر تاريخ اإلنسةةةانية الذي صةةةنعه مع احتفال العالم باليوم العاملي للمرأة هذا العام فأنه يسةةةت

االنسةةةةةةةةان )والحضةةةةةةةةارة التي بناها االنسةةةةةةةةان )امرأة ورجل( ال اسةةةةةةةةتغناء ألحد عن اآلخر. إن األزمة املتعلقة 
باملناخ والحد من الكوارأ والتحدي املتعلق باملسةةاواة واالسةةتدامة تمثل الشةةواغل الرئيسةةية للعالم وهو 

 عن هةةذه الشةةةةةةةةةةةةةةواغةل يحتفةةل ويحتفي بةةاملرأة في يومهةةا العةةامل
ً
ي ولعةةل اختيةةار شةةةةةةةةةةةةةةعةةار هةةذا اليوم جةةاء معبرا

( حيةث ان التةأثير املسةةةةةةةةةةةةةةاواة املبنيةة على النوع االجتمةاعي اليوم من أجل غد  مسةةةةةةةةةةةةةةتةدام)والذي نص على 
األكبر للتحديات املتعلقة باملسةةةةةةاواة والبيئة والتنمية االقتصةةةةةةادية سةةةةةةيقع على الفئات التي تصةةةةةةنف على 

 التي تصنف النساء في طليعتها في ظل تنميط الدور االجتماعي للمرأة. انها األكثر هشاشة
ً
 وضعفا

إن شةةةةةةةةةةةةةعار هذا العام لليوم العاملي للمرأة دعوة مفتوحة ملسةةةةةةةةةةةةةتقبل يجعل من اهداف التنمية  
املستدامة السبعة عشر جميعها برنامج استرشاد لغد مشرق للرجال والنساء وعلى قدم املساواة. لقد 

د امليثاق
ّ
العربي لحقوق اإلنسةةةةةةةةةةةان وفي مواقع شةةةةةةةةةةةتى على الضةةةةةةةةةةةمانات املتعلقة باملسةةةةةةةةةةةاواة منها ما جاء  أك

حق  واليتهاتتعهد كل دولة طرف في هذا امليثاق بأن تكفل لكل شةةةةةةةةةةةةةخص خاضةةةةةةةةةةةةةع لباملادة الثالثة في ان )

أو رق أو اللون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةييز بسةةةةةةةةبب العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفي هذا امليثاق، دون تماملنصةةةةةةةةوص عليها التمتع بالحقوق والحريات 

اعي، أو الثروة، ةةةةةةةةةةةةصل الوطني، أو االجتمني، أو الرأي، أو الفكر، أو األ ةةةةةةالجنس، أو اللغة أو املعتقد الدي
.( و )تتخةةةذ الةةةدول األطراف في هةةةذا امليثةةةاق التةةةدابير الالزمةةةة اإلعةةةاقةةةة البةةةدنيةةةة أو العقليةةةةأو أو امليالد، 

املنصةةةةةةةوص عليها في هذا امليثاق، بما يكفل  لتأمين املسةةةةةةةاواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات

الحماية من جمةةةةةةةةةةةةةةةيع أشكال التمييز بأي سبب من األسباب املبينة في الفقرة السابقة.( و)الرجل واملرأة 
املادة الحادية عشةةةةةةةةةةةةةةرة في ان )جميع األشةةةةةةةةةةةةةةخاص متسةةةةةةةةةةةةةةاويان في الكرامة اإلنسةةةةةةةةةةةةةةانية( وكذلك ما جاء ب

 متع بحمايته دون تمييز.(متساوون أمام القانون ولهم الحق في الت

وإذ نحتفي باملرأة في يومها العاملي فال بد من اسةةةةةةةةةةةةةةتذكار أوضةةةةةةةةةةةةةةاع النسةةةةةةةةةةةةةةاء في دولنا العربية وفي  
مختلف السةةياقات حيث تترأس وفي أماكن عدة مراكز لصةةنع القرار وتشةةغل مناصةةب متقدمة في دولنا 

ملتعلقة بأوضةةةةةةةةةةاع النسةةةةةةةةةةاء الى وفي سةةةةةةةةةةياقات أخرى تبدو الحاجة ماسةةةةةةةةةةة إلعادة النظر في السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات ا
مراجعةات بةاتجةاه العةدل واالنصةةةةةةةةةةةةةةةاف واملسةةةةةةةةةةةةةةةاواة. تحيةة للمرأة في يومهةا العةاملي ولنجعةل من هةذا اليوم 

مناسةةةةةةبة للمراجعة في السةةةةةةياسةةةةةةات املتعلقة بحفظ الكرامة اإلنسةةةةةةانية كمبدأ أسةةةةةةاسةةةةةة ي اعتمده امليثاق 

 العربي لحقوق اإلنسان.
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 16/3/2022بمناسبة اليوم العربي لحقوق اإلنسان  ( بيان اللجنة9ملحق رقم )

 
 اليوم العربي لحقوق اإلنسان

 ))الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة((

 
يحتفل العالم العربي بيوم السادس عشر من آذار/مارس من كل عام بذكرى دخول امليثاق 

 مم
ً
 عربيا

ً
 حقوقيا

ً
، حيث تتعدى أهمية هذا امليثاق العربي لحقوق اإلنسان حيز النفاذ باعتباره حدثا

ً
يزا

ليس باعتباره أداة معيارية لدولنا العربية في تقييم وتقويم أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية وإنما 

، وبدرجة كبيرة، في استجابته املطلقة للخصائص التاريخية والثقافية للمنطقة العربية. وذات 
ً
أيضا

، واملتمثلة في تحديات ثنائية االستجابة تنسحب إلى التناغم مع ا
ً
لتحديات التي تواجهها اإلنسانية حاليا

 يتم في إطاره 
ً
البيئة واملناخ. إذ تم اختيار شعار )الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير املناخي( ِشعارا

 االحتفاء باليوم العربي لحقوق اإلنسان هذا العام.

دت اإلرادة العربية الجماعية عند اعتما  2004د هذا امليثاق في القمة العربية في تونس/تجسظ
في ضرورة ضمان تمتع الفرد في الدول العربية لحزمة الحقوق التي تحفظ الكرامة اإلنسانية املتأصلة 

من خالل شموله للحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إضافة إلى 
سليمة. وبهذا فقد تم توطين مضامين الصكوك الدولية واإلقليمية  الحق في التنمية والحق في بيئة

 لحقوق االنسان فيه.

إن االحتفاء باليوم العربي لحقوق االنسان هذا العام يترادف مع تنامي فرص واعدة في حاالت 
 انضمام الدول إلى امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وتزايد االهتمام واإليمان بأهميته من خالل الحرص

على تقديم التقارير للجنة حقوق اإلنسان العربية واالهتمام باملالحظات والتوصيات الختامية التي 

تقدمها اللجنة إلى الدول األطراف عقب إجراء الحوارات التفاعلية مع وفود الدول األطراف )التي تشهد 
 في مستوى التمثيل(. إن هذه الفرص وغيرها تحاول اللجنة العر 

ً
بية لحقوق اإلنسان أن كذلك ارتفاعا

تبني عليها لتجاوز بعض الثغرات والفجوات في هذا اإلطار، ونجدها فرصة سانحة هنا لحث الدول غير 

األطراف لغاية اآلن إلى االنضمام لهذا العقد العربي واملبادرة إلرسال تصديقاتها إلى األمانة العامة لجامعة 
أخرة في تقديم تقاريرها إلى اللجنة بضرورة استكمال الدول العربية. كذلك نحث الدول األطراف املت

خطوات تحرير التقارير، إضافة إلى أمل اللجنة في أن يتم استكمال خطوات إرسال بيانات قبول تغيير 
 مسمى اللجنة من قبل الدول األطراف.
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حول اقتحام القوات اإلسرائيلية املسجد األقص ى  ( بيان اللجنة10ملحق رقم )

 15/4/2022داء على املصلين واالعت

 
 بيان لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق(

 

تدين لجنة حقوق اإلنسان العربية، وبأشد العبارات، ما أقدمت عليه القوة القائمة باالحتالل 

من انتهاكات في األقص ى املبارك. وفي تصريح في هذا الشأن، أكد سعادة املستشار جابر املري، رئيس لجنة 

، على أن ما شهده املسجد األقص ى خالل الساعات 15/4/2022حقوق اإلنسان العربية، اليوم الجمعة 

األخيرة من تعد على املصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من االنتهاكات التي تمارسها القوة القائمة 

سان والقانون باالحتالل ضد الشعب الفلسطيني األعزل، وإمعانا في خرق القانون الدولي لحقوق اإلن

الدولي اإلنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية. إن هذه االنتهاك الصارخ ملبادئ حقوق 

ظِهر توجه القوة القائمة باالحتالل إلثارة مشاعر  اإلنسان والتعدي املقيت ضد املقدسات الدينية ي 

 املسلمين في مختلف بقاع العالم خالل شهر رمضان املبارك.

 2021مايو/ أيار  21وجدير بالذكر أن مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان أصدر بتاريخ 

قرارا بتشكيل اللجنة الدولية املستقلة املستمرة للتحقيق في جميع االنتهاكات في األراض ي الفلسطينية 

كررة وعدم املحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل، وجميع األسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات املت

االستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع املنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو اإلثنية 

 أو العرقية أو الدينية.

هذا، وقد دعى رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية لجنة التحقيق الدولية املشكلة من قبل  
ه االنتهاكات من أجل ضمان املساءلة واملحاسبة مجلس حقوق اإلنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذ

 .عنها
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ملحق رقم )11( بيان اللجنة على إثر جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو 

 عاقلة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.

دين لجنة حقوق اإلنسان العربية، بأشد العبارات، الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها  
 
ت

، 11/5/2022القوات اإلسرائيلية، القوى القائمة باالحتالل، صباح اليوم األربعاء املوافق 

 بال
ً
رصاص، بمخيم جنين وذلك باغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة رميا

باألرض الفلسطينية املحتلة، بكل ما تحمله عملية التصفية املروعة التي تّم اإلقدام عليها 

شين لكافة املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والقانون  من انتهاك جسيم وتعد صارخ وم 

 الدولي اإلنساني.

صحفيين وكافة وتستنكر اللجنة إمعان قوات االحتالل في جرائمها النكراء ضد ال

العاملين في قطاع اإلعالم ومواصلة انتهاجها سياسات عدوانية دون مراعاة للمبادئ 

اإلنسانية أو احترام لحقوق اإلنسان وفي مقدمتها الحق في املعلومة وضمان سالمة 

الصحافيين وتوفير الحماية الالزمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم بموجب القانون الدولي 

وأمام هذا الخرق الواضح لكافة املعايير الدولية  تفاقيات الدولية ذات الصلة.اإلنساني واال

تؤكد ضرورة اضطالع "لجنة التحقيق الدولية املستقلة املستمرة لألراض ي الفلسطينية 

املحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل" ملهامها في القيام بتحقيق فوري وشامل في هذه 

ص إلى 
 
   محاسبة مرتكبيها.الجريمة بما يخل

كما يعرب رئيس اللجنة العربية لحقوق اإلنسان وأعضائها عن خالص تعازيهم 

وأصدق مشاعر مواساتهم لعائلة الفقيدة ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني ولألسرة 

اإلعالمية العربية واإلنسانية في هذا املصاب الجلل سائلين هللا تعالى أن يتغمد فقيدة 

ن على الصحفي علي السمودي بالشفاء  اإلعالم العربي بواسع رحمته ورضوانه، وأن يم 

 العاجل.
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( بيان اللجنة بمناسبة اليوم الدولي ملكافحة االتجار بالبشر 12ملحق رقم )

30/7/2022. 
 

 

 بيان لجنة حقوق االنسان العربية بمناسبة 

 اليوم الدولي ملكافحة االتجار بالبشر

 
يوليو/تموز من كةةل عةةام وتقةةام  30دولي ملكةةافحةةة االتجةةار بةةاألشةةةةةةةةةةةةةةخةةاص في يحتفةةل العةةالم بةةاليوم الةة

ر أثاحتفاالت العالم لهذا العام تحت شعار )استخدام التقنية وإساءة استخدامها( ملا للتكنولوجيا من 

 .متعاكس فقد تكون أداة تعين على االتجار بالبشر، ويمكن أيضا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته
شةةةةةةةكال االتجار باألشةةةةةةةخاص وأهدافه من اشةةةةةةةكال الرق التقليدية الى االشةةةةةةةكال املعاصةةةةةةةرة وإذ تتنوع ا

فانه يرمي الى اسةةةةةةتغالل األشةةةةةةخاص في شةةةةةةبكات الدعارة وسةةةةةةائر أشةةةةةةكال االسةةةةةةتغالل الجنسةةةةةة ي أو العمالة 

املجانية والسةةةةخرة أو العمل كخدم أو االسةةةةترقاق أو املمارسةةةةات الشةةةةبيهة بالرق، أو اسةةةةتعباد األشةةةةخاص 
ف االسةةتخدام الجسةةماني ونزع األعضةةاء والزواج القسةةري وحتى اإلجرام القسةةري، ان نبذ ممارسةةات بهد

 االتجار واالسترقاق تحظى باتفاق عاملي مما يجعلها احدى قواعد القانون الدولي العرفي.

 لقد أشار امليثاق العربي لحقوق االنسان في مادته العاشرة الى:
ي جميع صةةةةةةةةةةةةةةورهمةةا ويعةةاقةةب على ذلةةك، وال يجوز بةةأي يحظر الرق واالتجةةار بةةاألفراد ف -1

 .حال من األحوال االسترقاق واالستعباد

تحظر السةةةةةةةةةةةةةةخرة واالتجةةةةار بةةةةاألفراد من اجةةةةل الةةةةدعةةةةارة أو االسةةةةةةةةةةةةةةتغالل الجنسةةةةةةةةةةةةةة ي أو  -2
 .استغالل دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغالل األطفال في النزاعات املسلحة

شةةةةةةةةةةةةارك احتفاالت العالم بهذه املناسةةةةةةةةةةةةبة فإنها تشةةةةةةةةةةةةير الى ان ان لجنة حقوق االنسةةةةةةةةةةةةان العربية وهي ت
ضةةحايا االتجار بالبشةةر غالبا ما يتعرضةةون ألشةةكال متعددة من التمييز والعنف على أسةةس مختلفة من 

بينها نوع الجنس والسةةةةةةةةةةةةن واإلعاقة واالنتماء العرقي والثقافة والدين واالصةةةةةةةةةةةةل الوطني أو االجتماعي وان 

 يز قد تتسبب في حد ذاتها في تفاقم آثار هذه الظاهرة.هذه االشكال من التمي
ان لجنة حقوق االنسةةةان العربية تدعو الى اتباع نهج يسةةةتند الى حقوق االنسةةةان في التصةةةدي لجميع 

العوامةةةل التي تعرض النةةةاس لالتجةةةار بمةةةا في ذلةةةك تعزيز تصةةةةةةةةةةةةةةةةةدي نظم العةةةدالةةةة الجنةةةائيةةةة ملنع االتجةةةار 

مرتكبيهةا كةذلةك تةدعو الى التصةةةةةةةةةةةةةةةدي للعوامةل االجتمةاعية  بةاألشةةةةةةةةةةةةةةخةاص وحمةايةة ضةةةةةةةةةةةةةةحةايةاه ومقةاضةةةةةةةةةةةةةةةاة
واالقتصةةةةةةةةةةةادية والثقافية والسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية وغيرها من العوامل بما في ذلك الفقر والبطالة وعدم املسةةةةةةةةةةةاواة 

 وحاالت الطوارئ والعنف الجنس ي واالقصاء االجتماعي والتهميش.
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        .10/12/2022نسان ( بيان اللجنة بمناسبة اليوم العاملي لحقوق اال13ملحق رقم )

تحتفل لجنة لحقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( باليوم العاملي  2022ديسمبر  10

تأتي خصوصية احتفال لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.  74لحقوق اإلنسان في الذكرى 

. نحتفل بما 75هذا العام باستمراره من اليوم وعلى مدار عام كامل حتى حلول الذكرى 

أنجزناه على مدار ثالثة أرباع قرن من عمل إنساني جماعي عاملي، نفخر بما تحقق ونعي ما 

ود لتكن هذه الذكرى فرصة لتعزيز الجه أمامنا من تحديات ونأمل في مزيد من اإلنجازات.

من أجل عدم تخلف أحد عن الركب مما يتوجب علينا العمل على مختلف املستويات وطنيا 

 وإقليميا وعامليا، في إطار تكاملي تتاح فيه املعلومات ويقوم على التنسيق وتبادل الخبرات. 

تستمر اآلليات اإلقليمية والدولية في عملها كأدوات داعمة لجهود الدول لتعزيز الكرامة 

ية وقنوات ناقلة ألفضل املمارسات. وتظل منظومة العمل العربي لحقوق اإلنسان اإلنسان

بمختلف أدواتها قائمة على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتضع لجنة حقوق اإلنسان 

العربية )لجنة امليثاق( جهودها وإمكاناتها وطاقاتها بالتعاون مع مختلف اآلليات الوطنية 

 ق هذا الهدف. واإلقليمية والدولية لتحقي

اعتزاز لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( بما تم تحقيقه من إنجازات على 

مدار السنوات األخيرة يدعونا ملزيد من االلتزام ويضعنا أمام مسؤوليات تتسع مع الوقت 

بتطور املنظومة العربية لحقوق اإلنسان، ومواكبة هذا التطور ال يدع مجال للتراخي أو 

اطؤ، فقد شهد هذا العام ميالد وثيقتين وهما اإلعالن العربي ملناهضة جميع أشكال التب

 العنف ضد املرأة والفتاة؛ والخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان.

وتستمر لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( في القيام بدوها الرئيس ي ومن 

املنظومة العربية لحقوق اإلنسان بمراجعة ما تم إحرازه من خالل اختصاصها املنفرد في 

تقدم في الدول العربية األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وإصدار توصياتها بشكل 

دوري في ضوء حوار تفاعلي وبناء ومستمر بين اللجنة والدول العربية األطراف في امليثاق 

تدعو لجنة امليثاق املجتمع الدولي إلى القيام  وفي هذا اإلطار العربي لحقوق اإلنسان.

بواجباته للتصدي لالنتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد القوى 

 القائمة باالحتالل، ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.


