
1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم:

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

التي تقرر قيام لجنة حقوق اإلنسان العربية بإحالة تقرير سنوي عن أعمالها إلى مجلس الجامعة عن 

عشر الذي يستعرض مسيرتها خالل العام املنصرم  الثالثطريق األمين العام، تقدم اللجنة تقريرها 

2021. 

قرار هذا العام أحداث كان لها أثر واسع على لجنة حقوق اإلنسان العربية، ابتداءا من وقد شهد 

اعتماد القرار الصادر عن "اجتماع الدول األطراف بمجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري 

اإلنسان املخصص للنظر في مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق اإلنسان العربية" في امليثاق العربي لحقوق 

في إطار تداول السلطة داخل إلى "لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان"، وانتخاب أربعة أعضاء باللجنة، و

نصب وألول مرة أن تتولى امرأة هذا امل ،انتخاب رئيس جديد للجنة وكذلك نائبة لرئيس اللجنةاللجنة تم 

، في تاريخ اللجنة 
ً
حقوق  وكذلك اجتماع اللجنة املعنية بدراسة وضعية لجنةعلى مدار ثالثة عشر عاما

اللجنة اجتماعا كما عقدت التي تعمل اللجنة عليها، و والتي أصدرت عدد من التوصيات  اإلنسان العربية

قنوات من أجل إبقاء لترسيخه للجنة هو النهج الذي تسعى او الدول األطراف في امليثاق مع أول تشاوريا 

 . كفعالية سنوية الحوار والنقاش مفتوحة بين اللجنة والدول األطراف في امليثاق

دورتين ملناقشة تقارير الدول األطراف في امليثاق العربي  2021لقد عقدت اللجنة خالل عام 

 لنص املادة الثامنة واألربعين منه: األولى كانت الستعراض التقرير الدوري 
ً
لحقوق اإلنسان؛ وذلك وفقا
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، إضافة الكويت، والثانية الستعراض التقرير الدوري األول املقدم من دولة دولة قطراملقدم من  الثاني

 واجتماع ثالث سابق على انعقاد الدورتينعلى هامش هاتين الدورتين؛ ألعضاء اللجنة عين لعقد اجتما

 . ل. كما شاركت اللجنة في عدد من الندوات واملؤتمرات وورش العموالذي تم فيه انتخاب مكتب اللجنة

كما يبقى تحدي عدم انضمام ست دول عربية إلى امليثاق العربي لحقوق اإلنسان بعد، فسعت 

الدول الغير مصادقة بعد على امليثاق، فعقدت أكثر من اجتماع مع اللجنة لفتح باب الحوار املباشر مع 

، من أجل يةلقاء مع املندوبية الدائمة لجمهورية القمر املتحدة لدى جامعة الدول العربسلطة عمان و 

، وأتى هذا الجهد بالتوازي مع ما تقوم به األمانة العامة لجامعة الدول حثهم على التصديق على امليثاق

 .على نطاق أوسع على امليثاق العربي لحقوق اإلنسانالعربية من حث الدول على التصديق 

اللجنة، فشاركت اللجنة الشبكة كما شهد العام تنشيطا لشراكات إقليمية ودولية لفائدة 

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

في مجال إعداد التقارير املقدمة للجنة، وكذلك تم العربية، والتي تضمنت رفع كفاءة املؤسسات الوطنية 

، فتم الترتيب ، وكذلك الشراكة مع األمم املتحدة2022ام اإلعداد لعدد من األنشطة والتدريبات خالل ع

القيود التي لتنفيذ ورشة تدريبية لفائدة الجهات املسئولة عن إعداد التقارير املقدمة للجنة، وحالت 

صاحبت تطورات جائحة كورونا خالل شهر ديسمبر من تنفيذ الورشة التدريبية، وجاري الترتيب 

، كما تنفتح اللجنة على تقديم الدعم الفني لكافة 2022عام ة معهم خالل لتنفيذها واملزيد من األنشط

وهو ما تعمل اللجنة على التنسيق له مع عدد من الجهات اإلقليمية الدول العربية بمختلف أشكاله 

  لفائدة تنفيذ غايات امليثاق. 2022والدولية لعام 
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األخرى، بل بتكاتف وتعاون الكل  بجهود جهة دون دور اللجنة لن يتحقق إننا على ثقة من أن 

من أجل تنفيذ غايات  اإلقليمية والدوليةاملحلية و آليات العمل العربي والدول العربية واملنظمات  ؛جميعا

دور لجنة حقوق اإلنسان العربية، وفي إطار ذلك تنفتح ونحن على ثقة من اهتمام الكافة إلنجاح امليثاق. 

تعاظم أهمية ؛ كما أننا على ثقة من إدراك الجميع لبمختلف أشكاله للحوار والدعم اللجنة على الجميع

، ونتعهد بأن ال نألي دور اللجنة مع ما يشهده اإلقليم من تحديات تنعكس على أوضاع حقوق اإلنسان

 
ً
 .من أجل تنفيذ غايات امليثاق العربي لحقوق اإلنسان جهدا

   

 ،واملستعان وهللا املوفق

 جابر صالح املري املستشار/                                                                                           

 رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية
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 تمهيد:

عشر الذي  الثالثتتشرف لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( أن تقدم التقرير السنوي  •

يتضمن مالحظاتها وتوصياتها على تقارير الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، عالوة 

إلى مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية  2021املختلفة خالل عام  لياتهاعلى أنشطتها وفعا

 لنص الفقرة الخامسة من املادة الثامنة واألر 157رقم )
ً
ن من امليثاق العربي لحقوق يبع(، وذلك وفقا

 اإلنسان.

 تم اعتماد امليثاق العربي لحقوق اإلنسان من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في قراره رقم •

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

 ألحكام املادة التاسعة واألربعون من امليثاق بعد مصادقة سبع دول عربية عليه  16/3/2008
ً
وفقا

 لحقوق اإلنسان
ً
 عربيا

ً
وقد بلغ عدد الدول األطراف في  ،العربي، وتم اعتماد هذا التاريخ بوصفه يوما

 امليثاق العربي حتى تاريخه ستة عشر دولة عربية.

•  
 
ربي للنظر في تقارير الدول كآلية تعاهدية للميثاق الع 2009نشئت لجنة حقوق اإلنسان العربية عام أ

األطراف بشأن التدابير التي اتخذتها إلعمال الحقوق والحريات املنصوص عليها في امليثاق، وبيان 

التقدم املحرز للتمتع بها، وإبداء املالحظات وتقديم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا ألهداف 

 للمادة الث ،وعلى كل دولة طرف في امليثاق امليثاق.
ً
امنة واألربعين منه، تقديم أول تقرير لها إلى وفقا

 كل ثالثة أعوام، ويجوز للجنة 
ً
 دوريا

ً
اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ، ثم تقريرا

 أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق. 
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العالية في مجال عمل اللجنة، يعملون تتألف اللجنة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة  •

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 

 بأن أعضاء اللجنة ي  انتخابه ملرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التدا
ً
ربع سنوات أنتخبون ملدة ول. علما

حّددون عن طريق  على أن تنتهي والية ثالثة من األعضاء املنتخبين في االنتخاب ألول مرة بعد عامين وي 

 القرعة.

تقدر لجنة حقوق اإلنسان العربية ما حظيت به من اهتمام من الدول األطراف في امليثاق العربي  •

خالل السنوات املاضية، وهو ما أسهم في مساعدتها على تحقيق مقاصدها لحقوق اإلنسان 

 واالضطالع بدورها في احترام وتعزيز حقوق اإلنسان في العالم العربي.
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: عضوية اللجنة
ً
 أوال

 ملمثلي الدول األطراف في  1/4/2021عقدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ  •
ً
اجتماعا

أعضاء لشغل املقاعد التي شغرت في عضوية لجنة  أربعةامليثاق العربي لحقوق اإلنسان النتخاب 

دول أطراف في امليثاق  أربعحقوق االنسان العربية. وكانت األمانة العامة قد تلقت ترشحيات من 

الجمهورية دولة قطر، دية، جمهورية السودان، اململكة العربية السعو العربي لحقوق االنسان، وهي: 

 بأن هذا اإلجتماع شارك فيه ممثلي )اللبنانية
ً
، ( دولة طرف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان13. علما

وهو ما يعطي داللة واضحة على أهمية اللجنة ودورها ومكانتها ومصداقيتها التي تشكلت خالل 

 السنوات املاضية لدى الدول األطراف.

غرة، خلص ممثلو الدول األطراف إلى احيث أن عدد الترشيحات الواردة يتطابق وعدد املقاعد الشو  •

املستشار/ جابر املري )دولة ، وفق الترتيب األبجدي لألسماء، انتخاب املرشحين األربعة بالتزكية، وهم

الشبرقي )اململكة العربية الرحمن  واملستشار/ عبد والسيدة/ رضا مراد )الجمهورية اللبنانية( قطر(

، لعضوية لجنة حقوق اإلنسان العربية )جمهورية السودان(السفيرة/ نادية جفون السعودية( و 

وتنتهي بتاريخ  3/4/2021( سنوات تبدأ من تاريخ 4)لجنة امليثاق(، وبصفتهم الشخصية لوالية مدتها )

 ، إعماال ألحكام املادة الخامسة واألربعين.2/4/2025

والدول التي يحملون جنسيتها وتاريخ السبعة ( قائمة بأسماء أعضاء اللجنة 1ي امللحق رقم )ويرد ف •

 .انتخابهم ومدد واليتهم
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: انتخاب املكتب التنفيذي للجنة
ً
 ثانيا

 للجنة  جابر املري تمَّ انتخاب املستشار  •
ً
 نائب والسفيرة نادية جفون رئيسا

ً
للرئيس في اجتماع اللجنة  ة

 واألربعينإعماال ألحكام الفقرة السابعة من املادة الخامسة  27/4/2021والخمسين بتاريخ  الثالث

  من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان واملادة الرابعة من النظام الداخلي للجنة.

 لنص26/4/2023في  تنتهيوتمتد والية الرئيس ونائبة الرئيس لوالية مدتها عامين 
ً
 ؛ وذلك إعماال

سابعة من املادة الخامسة واألربعين من امليثاق العربي والتي تنص على أن اللجنة تضع الفقرة ال

ها تنتخب الرئيس ملدة عامين قابلة للتجديد ملدة  ضوابط عملها وأسلوب ودورية اجتماعاتها، وأنَّ

 مماثلة وملرة واحدة.

: وضع لجنة حقوق اإلنسان العربية 
ً
 ثالثا

تغتنم لجنة حقوق االنسان العربية فرصة عرض تقريرها السنوي على مجلس الجامعة على املستوى  •

تعرب عن تقديرها للدول العربية ولألمانة العامة لجامعة الدول العربية وامتنانها للثقة لالوزاري 

ا مكنها من  2009والدعم الذي حظيت به منذ تأسيسها عام  بناء وخالل السنوات املاضية، ممَّ

، كما هو حال اللجان اإلقليمية 
ً
 وعامليا

ً
مصداقيتها في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان عربيا

فريقيا، وهو ما أكدته هيئة األمم املتحدة في تقاريرها إلحقوق االنسان النظيرة في أوروبا واألمريكتين و 

 يمية.املختلفة املعنية بحقوق اإلنسان عن الترتيبات اإلقليمية ودون اإلقل

( 8385تشكيل "اللجنة املعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق اإلنسان العربية" بناء على القرار رقم )تم  •

( ملجلس جامعة الدول العربية على املستوى 151الصادر عن أعمال الدورة ) 6/3/2019بتاريخ 



8 

 

ة لجامعة الدول لجنة من الدول األطراف في امليثاق واألمانة العامتشكيل "الوزاري والذي نص على 

لجنة حقوق اإلنسان العربية من كافة الجوانب اإلدارية واملالية والقانونية العربية لدراسة وضعية 

 لألنظمة مع االستماع إلى رأي ممثلين 
ً
عن لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة امليثاق( وذلك وفقا

لحقوق اإلنسان وقرارات مجلس الداخلية املعمول بها في األمانة العامة ونصوص امليثاق العربي 

الجامعة ذات الصلة بما يضمن استقاللية عمل اللجنة وعرض هذا املوضوع على االجتماع املقبل 

  ملجلس الجامعة.

املعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق اإلنسان العربية" قد انعقدت في اجتماع أول اللجنة " وكانت •

من  12ومشاركة ممثلين عن  برئاسة دولة الكويت 24/6/2019-23بمقر األمانة العامة خالل يومي 

رضت نتائج االجتماع على أعمال الدورة ) ( 152الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، وع 

( بتاريخ 8436)رقم  القرار الدول العربية على املستوى الوزاري والتي صدر عن أعمالها  ملجلس جامعة

العربية )لجنة امليثاق(" ونصه "إعادة املوضوع إلى بشأن "وضع لجنة حقوق اإلنسان  10/9/2019

ملزيد من  6/3/2019( بتاريخ 151دزع ) 8385املشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم لجنة ال

 لطرحه على املجلس في دورته القادمة".
ً
  الدراسة تمهيدا

( بتاريخ 155( عن الدورة )8639رقم )كما صدر قرار مجلس الجامعة على املستوى الوزاري  •

على املستوى الوزاري الذي نصه "دعوة اللجنة املشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة  3/3/2021

واملعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق اإلنسان  6/3/2019بتاريخ  (151الدورة العادية ) – 8385رقم 
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من كافة الجوانب اإلدارية واملالية والقانونية إلى استكمال عملها ورفع تقريرها إلى الدورة العربية 

 املقبلة للمجلس"

انعقد االجتماع الثاني للجنة املعنية بدراسة وضعية لجنة حقوق اإلنسان العربية  23/8/2021بتارخ  •

من الدول األطراف بامليثاق العربي لحقوق  12حضور ببمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

ة الدول لجنة حقوق اإلنسان العربية واألمانة العامة لجامعرئاسة دولة الكويت، وحضور اإلنسان وب

 ض االجتماع عن أربع توصيات كالتالي:وتمخ ربية.الع

لجنة  –التأكيد على استقاللية أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية : التوصية األولى

 امليثاق في أداء مهامهم على النحو املنصوص عليه في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان؛

، بصفته العام لجامعة الدول العربية : التأكيد على اختصاصات األمينالتوصية الثانية

الرئيس األعلى ملنظومة العمل العربي املشترك، على النحو الذي نص عليه امليثاق العربي 

 لحقوق اإلنسان؛

في تحديد : التأكيد على اختصاص لجنة حقوق اإلنسان العربية التوصية الثالثة

لداخلي الخاص باللجنة على أسلوب وآلية عملها ودعوتها وإعداد مسودة محدثة للنظام ا

العربي لحقوق اإلنسان، تمهيدا لعرضه على اللجنة الدائمة  نحو يواءم ومواد امليثاق

 للشئون القانونية وفق ما تنص عليه النظم الداخلية ملنظومة العمل العربي املشترك؛

لجنة امليثاق إلى تحديد  –دعوة لجنة حقوق اإلنسان العربية : التوصية الرابعة

   اعيد سنوية ثابتة ملناقشة ما يرد إليها من تقارير أولية ودورية من الدول األطراف.مو 
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: االجتماع التشاوري األول بين لجنة حقوق اإلنسان العربية والدول األطراف 
ً
رابعا

29/12/2021بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان بتاريخ   

األمانة العامة لجامعة الدول العربية االجتماع في مقر  29/12/2021انعقد يوم األربعاء املوافق  •

التشاوري األول والذي ضم كل من لجنة حقوق االنسان العربية واألمانة العامة لجامعة الدول 

العربية والدول األطراف بامليثاق العربي لحقوق االنسان، بدعوة من لجنة حقوق االنسان العربية 

 ئاسة دولة الكويت.)لجنة امليثاق(، وقد انعقد االجتماع بر 

الجمهورية الجزائرية  -مملكة البحرين -األردنية الهاشميةحيث حضر االجتماع ممثلي كل من اململكة  •

دولة  -جمهورية العراق -جمهورية السودان -اململكة العربية السعودية -الديمقراطية الشعبية

 الجمهورية اليمنية. -العربية جمهورية مصر -دولة ليبيا -الجمهورية اللبنانية -دولة قطر -فلسطين

في مستهل االجتماع، ألقت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد رئيس  •

قطاع الشؤون االجتماعية باألمانة العامة لجامعة الدول العربية كلمة رحبت فيها بالحاضرين من 

ا إلى أن هناك شواغل يجب طرحها وأولويات أعضاء اللجنة وممثلي الدول األطراف، وأشارت معاليه

يجب عرضها وأفكار ومبادرات يجب إبرازها، وأن مثل هذا االجتماع من املمارسات الحميدة التي يجب 

تشجيعها وتثمينها، وأشادت بالجهود الطيبة املبذولة على مستوى لجنة حقوق اإلنسان العربية كآلية 

، وأكدت على أنها الوحيدة املخول لها تحديد آلية عملها تنفيذية للميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 ودورية انعقاد اجتماعاتها، ودعت الدول األطراف إلى تعزيز التنسيق بينها وبين اللجنة. 
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إثر ذلك، تناول الكلمة سعادة املستشار/ جابر املري رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة  •

حقوق اإلنسان العربية لتعزيز العالقة ما بين اللجنة وبين الدول  امليثاق(، وأشار فيها الى توجه لجنة

األطراف من خالل جعل االجتماع التشاوري تقليدا ثابتا سنويا، حيث أن هذه العالقة ستكون أقرب 

إلى روح امليثاق فيما لو تكررت مثل هذه اللقاءات. وأوضح أن االجتماع املخصص لدراسة وضعية 

عربية املنعقد بناء على تكليف من مجلس الجامعة على املستوى الوزاري لجنة حقوق اإلنسان ال

خلص إلى عدة توصيات من أبرزها التوصية الخاصة بإعادة  2021املنعقد خالل شهر آب/أغسطس 

كتابة النظام الداخلي للجنة، والثانية تتعلق بضرورة تحديد مواعيد ثابتة سنويا للجنة ملناقشة ما 

ير، وقال أيضا أن اللجنة عاكفة حاليا على إعداد النظام الداخلي وسيخرج بأقرب يرد إليها من تقار 

اآلجال، وأشار إلى أن سياق العمل الحالي يتضمن استالم التقرير من الدولة الطرف ومن ثم يتم 

تحديد موعد ملناقشته، وهذا السياق خلق ثغرات تتعلق بانتظام إرساله، وعليه سيكون أحد أهداف 

هو تحديد مواعيد ثابتة للعام القادم، إضافة إلى ضرورة معالجة حالة التقارير املتأخرة  اجتماعنا

عن مواعيد تقديمها للجنة من قبل الدول األطراف ألسباب متعددة، وهنا دعا عضو اللجنة السيد 

املستشار مجدي حردان لتقديم عرض عن تصورات اللجنة ورؤاها حول هذين املوضوعين إضافة 

 وع تغيير مسمى اللجنة إلى لجنة امليثاق .إلى موض

وقدم السيد املستشار مجدي حردان، عضو اللجنة، عرضا عن تصورات لجنة حقوق اإلنسان  •

رح اللجنة باعتماد تالعربية عن حالة تقديم التقارير وموضوع املواعيد الثابتة، حيث أشار إلى مق

شهر شباط/فبراير واالجتماع الثاني خالل موعدين للعام القادم األول خالل األسبوع الثاني من 
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األسبوع األول من شهر أيلول/ سبتمبر وعرض أيضا قرار اللجنة بقبول تجميع التقارير املتأخرة 

 بتقرير واحد لحل مشكلة التقارير املتأخرة.

وتوافق ممثلي الدول األطراف الحضور على ترؤس سعادة السفير طالل املطيري )الكويت( لفعاليات  •

جتماع، والذي شهد تقديم العديد من ممثلي الدول األطراف مداخالت في حوار تفاعلي أداره اال 

 سعادة السفير طالل املطيري، حيث تم االتفاق على ما يلي:

أن يكون للجنة حقوق اإلنسان العربية أكثر من دورتين محددة املواعيد كل عام ويثبت  .1

 ذلك في النظام الداخلي املزمع تحريره.

السيدات والسادة ممثلي الدول األطراف على قبول موضوع تجميع التقارير أجمع  .2

 املتأخرة على أن تتم اإلشارة الى ذلك في النظام الداخلي للجنة.

أجمع السيدات والسادة ممثلي الدول األطراف على اإلشادة بالتوجه املتعلق بتغيير  .3

اد مثل هذه القرارات عبر مسمى اللجنة، وأشار العديد منهم إلى أن بدولهم يتم اعتم

 سلسلة إجرائية والعديد منها في مراحلها األخيرة.

أجمع السيدات والسادة الحضور على عقد االجتماع السنوي مع الدول األطراف  .4

 واألمانة العامة ولجنة حقوق االنسان العربية.

على حسووووووووووون اإلعداد وفي الختام توجه الحضوووووووووووور بالشوووووووووووكر للرئيس على إدارته الحكيمة لالجتماع وللجنة 

 .محضر االجتماع(من صورة  (2) حق رقمويرد في املل) ولألمانة العامة على حسن التنسيق
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ً
ثاق العربي لحقوق ي: تغيير مسمى لجنة حقوق اإلنسان العربية إلى لجنة املخامسا

 اإلنسان

العربية بمذكرة تقدمت املندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول  1/12/2019بتاريخ  •

لألمانة العامة لجامعة الدول العربية تقترح فيه تعديل مسمى اللجنة من "لجنة حقوق اإلنسان 

العربية" إلى "لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان"، باتباع اإلجراءات التي نص عليها امليثاق 

 (.51و 50العربي لحقوق اإلنسان في مواده )

 47أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان في دورتها العادية تم إدراج املقترح على جدول  •

(، والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري بالقرار رقم 11-13/2/2020)

، ونصها "رفع مقترح دولة الكويت املتضمن تغيير مسمى "لجنة حقوق 4/3/2020-153د  8503

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان" إلى السيد األمين العام لجامعة الدول اإلنسان العربية" إلى "لجنة 

من امليثاق العربي لحقوق  50العربية للتفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة التي نصت عليها املادة 

 اإلنسان.

بناء على دعوة  العربي لحقوق اإلنسان، اجتمع الدول األطراف في امليثاق 15/2/2021بتاريخ  •

بمشاركة املستشار/ محمد الضاحي مين العام، للنظر في مقترح تعديل مسمى اللجنة. معالي األ 

وترأس االجتماع سعادة السيد/ سعيد راشد الحبس ي، مدير إدارة حقوق )رئيس اللجنة آنذاك( 

اإلنسان بوزارة الخارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد تناول الكلمة ممثلو كل الدول 

شاركة في أعمال االجتماع، حيث عبروا عن تأييدهم للمقترح، معتبرين أنه بمثابة األطراف امل



14 

 

انطالقة جديدة لعمل اللجنة والتي تعتبر اللجنة التعاهدية الوحيدة في منظومة العمل العربي 

املشترك، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا املجال. معربين 

 هم في تقديم كل الدعم الالزم لتمكينها من أداء مهامها.عن أمل

قرر مجلس الجامعة على املستوى الوزاري قرر أخذ العلم بالتقرير واعتماد  3/3/2021بتاريخ  •

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

 سان العربية" إلى "لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان".في مقترح تعديل مسمى "لجنة حقوق اإلن

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

تعديل مسمى اعتماد ، وسوف يتم دولة اإلمارات العربية املتحدة، دولة قطر، الجمهورية اليمينة

    األطراف في امليثاق على التعديل.اللجنة بتصديق ثلث الدول 

 
ً
: وضعية الدول العربية في امليثاق العربي لحقوق اإلنسانسادسا  

عدد الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ستة عشر دولة عربية، حيث اودعت   •

اودعت  ، كما18/2/2019الجمهورية اإلسالمية املوريتانية وثيقة انضمامها إلى امليثاق بتاريخ 

 لنص الفقرة 24/2/2019جمهورية مصر العربية وثيقة تصديقها على امليثاق بتاريخ 
ً
؛ وذلك وفقا

( قائمة 3ويرد في امللحق رقم ) 1الثالثة من املادة التاسعة واألربعون من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.

                                                           
 بالنسبة لكل دولة ن من امليثاق العربي لحقوق االنسان يثالثة من املادة التاسعة واألربعتنص الفقرة ال  1

ً
على أن "يصبح هذا امليثاق نافذا

 بعد شهرين من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العامة". -بعد دخوله حيز النفاذ–
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الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وتاريخ انضمامها/ أو مصادقتها عليه حتى نهاية عام 

2021. 

التوصيات املتكررة التي اصدرها مجلس الجامعة فإنها تعيد التأكيد على هذا التوجه وإذ تثمن اللجنة  •

 في على املستوى الوزاري في جميع دوراته العادية بشأن ضرورة أن تصبح 
ً
جميع الدول العربية أطرافا

إذ ال تزال هناك ستة دول عربية غير مصادقة على امليثاق العربي لحقوق االنسان. ويرد في  2امليثاق؛

 ( أسماء الدول العربية التي لم تصادق /أو تنضم الى امليثاق لغاية تاريخه.4امللحق رقم )

 على ضرور  •
ً
األمانة العامة لجامعة الدول ة قيام كل من وتود اللجنة في هذا اإلطار أن تؤكد مجددا

مجلس الجامعة والدول األطراف بامليثاق العربي والبرملان العربي وكافة أصحاب املصلحة العربية و 

 بمواصلة تشجيع الدول العربية غير األطراف في امليثاق على املصادقة / أو االنضمام إليه. 

 
ً
األطراف إلى اللجنة: حالة تقديم التقارير من الدول سابعا  

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

 
ً
التقرير األول إلى اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول امليثاق العربي حيز التنفيذ بالنسبة لها، وتقريرا

اتخذتها إلعمال الحقوق والحريات املنصوص عليها في دوريا كل ثالثة أعوام؛ توضح فيه التدابير التي 

 هذا امليثاق، وبيان التقدم املحرز للتمتع بها. 

                                                           
 2019م حتى الوقت الحالي عا 2015( في شهر مارس 143تتكرر توصيات مجلس الجامعة على املستوى الوزاري منذ دورته العادية رقم ) 2

 حث الدول العربية على ضرورة املصادقة على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان.بشأن 
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، ال تزال هناك دول لم تقدم تقاريرها الوطنية األولية إلى اللجنة، وهي: دولة 2021وبحلول نهاية عام  •

لجمهورية اإلسالمية ، افلسطين ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية

 .املوريتانية، جمهورية مصر العربية

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

اإلنسان، تشير اللجنة الى أن موعد تقديم الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان لتقريرهما 

نما كان موعد تقديم التقرير الدوري األول للمملكة العربية ، بي2018الدوري األول كان خالل عام 

السعودية والتقرير الدوري الثاني لكل من اململكة األردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية 

 . 2019الديمقراطية الشعبية خالل عام 

رها األول وتشكر اللجنة كافة الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان التي قدمت تقري •

 ألحكام املادة الثامنة واألربعين منه. كما تدعو الدول األطراف املتأخرة في تقديم 
ً
والدوري إليها وفقا

 
ً
تقاريرها األولية أو الدورية حتى تاريخه إلى اإلسراع في تقديم هذه التقارير في أقرب وقت؛ تنفيذا

 بأن اللج
ً
نة قد خاطبت مرات عديدة هذه الدول من اللتزاماتها بموجب أحكام امليثاق العربي. علما

 ألحكام امليثاق، ودرجت على تضمين مالحظاتها وتوصياتها الختامية 
ً
أجل تقديم تقاريرها إعماال

 بموعد تقديم التقرير القادم. ويرد في امللحق 
ً
 خاصا

ً
املوجهة إلى تقارير الدول األولية والدورية نصا

 األطراف بامليثاق.   ( حالة تقديم التقارير من الدول 5رقم )

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

إلى ضرورة وفاء الدول األطراف بامليثاق العربي لحقوق  2015( في شهر مارس 143منذ الدورة رقم )
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دة بموجب أحكام امليثاق العربي لحقوق اإلنسان بتقديم تقاريرها األولية والدورية في اآلجال املحد

 اإلنسان.

 
ً
: دورات مناقشة لجنة حقوق اإلنسان العربية للتقارير األولية والدوريةثامنا  

عشر ملناقشة التقرير  السابعةدورتين؛ الدورة  2021عقدت لجنة حقوق اإلنسان العربية خالل عام  •

عشر ملناقشة التقرير الدوري  الثامنةوالدورة  26/10/2021-25بتاريخ  لدولة قطر الثانيالدوري 

 آللية اللجنة . 28/12/2021-27 بتاريخ الكويتاألول لدولة 
ً
 بأنه جرى عقد هاتين الدورتين وفقا

ً
علما

في النظر في تقارير الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان والخطوط االسترشادية واملبادئ 

 ومحتوى التقارير املقدمة من الدول األطراف. التوجيهية املتعلقة بشكل 

 :الثاني لدولة قطرعشر ملناقشة التقرير الدوري  السابعةالدورة  (أ

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة  26/10/2021-25ناقشت اللجنة خالل يومي  •

والجدير  ؛برئاسة املستشار/ جابر املري )رئيس اللجنة( دولة قطراملقدم من  الثانيالتقرير الدوري 

بالجلسة االفتتاحية للدورة الدورة بعد القاء كلمته  ترأسهبالذكر أن املستشار جابر املري تنحى عن 

وترأست جلسات أعمال الدورة السابعة عشر  لكونه يحمل جنسية الدولة الطرفالسابعة عشر 

دولة قطر برئاسة مع وفد وقد جرت وقائع املناقشة ، اللجنة(السفيرة/ نادية جفون )نائب رئيس 

رئيس وفد دولة  -سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة الخارجية القطرية 

 بأن اللجنة قد تسلمت هذا التقرير قطر
ً
، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة. علما

 .2020في شهر مايو/أيار 
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املري )رئيس  عشر تقديم كلمات أدلى بها املستشار/ جابر السابعةشهدت جلسة افتتاح أعمال الدورة 

مدير ) منير الفاس ي /فوضاملوزير الوالدكتور أحمد بن حسن الحمادي )رئيس وفد دولة قطر( و اللجنة(، 

لطان بن ناصر واملستشار سلجامعة الدول العربية(،  لألمانة العامة ممثال إدارة حقوق االنسان

مجلس التعاون لدول الخليج العربية  -السويدي األمين العام املساعد للشؤون التشريعية والقانونية 

 . وقد أبرزت هذه الكلماتوكلمة معالي السيد/عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرملان العربي

مع اللجنة وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية بموجب أحكام امليثاق  لدولة قطرالتفاعل اإليجابي 

 ، وتفاعل آليات العمل العربي مع لجنة حقوق اإلنسان العربية.العربي لحقوق اإلنسان

 لتقرير )عضو اللجنة(  رضا مراد /السيدةوكانت اللجنة قد اختارت  •
ً
من أجل تيسير  دولة قطرمقررا

 أللية عملها في النظر بتقارير الدول األطراف، بما في ذلك 
ً
عملية استعراض تقرير الدولة الطرف وفقا

وضع قائمة بالقضايا أو املسائل التي يتعين إحالتها إلى الدولة موضع االستعراض قبل املناقشة؛ وذلك 

افية، ومن ثم إقامة الحوار التفاعلي معها لتمكينها من االستعداد وتقديم املعلومات التكميلية واإلض

حول نقاط محددة، وكذلك ملتابعة تنفيذ املالحظات والتوصيات الختامية مع الجهات املعنية في 

 الدولة الطرف. 

قام أعضاء اللجنة على مدار يومي املناقشة بإبداء تساؤالتهم ومالحظاتهم وتعليقاتهم على التقرير  •

من خالل الحوار التفاعلي مع وفد الدولة الطرف. كما قام أعضاء وفد  الثاني لدولة قطرالدوري 

 بالرد على تساؤالت ومالحظات وتعليقات أعضاء اللجنة. دولة قطر
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)اللجنة الوطنية  ظل من املؤسسة الوطنية لحقوق االنسان تقريرينيشار إلى أن اللجنة قد تلقت  •

، وذلك في إطار الدليل الذي دولة قطرفي  للعمل االجتماعياملؤسسة القطرية لحقوق اإلنسان( و 

وضعته ملشاركة مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الوطنية املعنية بحقوق االنسان في عملية 

تقديم تقاريرها. وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا تلقته من معلومات كتابية وشفاهية من املؤسسة 

ه عدد من التساؤالت إلى وفد الدولة الطرف أثناء ، وهو ما ساعد على توجيواملجتمع املدني الوطنية

 الحوار التفاعلي وتسجيل جملة من املالحظات والتوصيات.

، دولة قطراملقدم من  الثانيعتماد مشروع املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري إتم  •

( الصادر بتاريخ 23/54) لدى جامعة الدول العربية بخطاب اللجنة رقم دولة قطرأرسل إلى مندوبية و 

10/11/2021 . 

 .29/12/2021اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان العربية التوصيات بتاريخ  •

 بأن اللجنة قد نشرت املالحظات والتوصيات الختامية على التقرير  •
ً
 قطر دولةاملقدم من  الثانيعلما

 (.6)ملحق رقم  على صفحتها اإللكترونية على موقع جامعة الدول العربية

 :الكويتعشر ملناقشة التقرير الدوري األول لدولة  الثامنةالدورة  (ب

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة 28/12/2021-27ناقشت اللجنة خالل يومي 

. وقد جرت )رئيس اللجنة( جابر املري برئاسة املستشار/  الكويتالتقرير الدوري األول املقدم من دولة 

وعضوية رئيس وفد دولة الكويت  -طالل املطيري برئاسة السفير/  الكويتوقائع املناقشة مع وفد دولة 

 ممثلين عن الجهات الحكومية والوطنية ذات الصلة.
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)رئيس  جابر املري املستشار/ ا أدلى به كلماتعشر تقديم  الثامنةشهدت جلسة افتتاح أعمال الدورة 

(، وكلمة االستاذ أسامة الذويخ )رئيس اللجنة رئيس وفد دولة الكويت)الل املطيري طاللجنة(، والسفير/ 

العربية الدائمة لحقوق اإلنسان(، وكلمة معالي السيد/عادل بن عبد الرحمن العسومي )رئيس البرملان 

 العربي(، وكلمة اللواء/ وائل الشامي )ممثل مجلس وزراء الداخلية العرب(، كلمة السيد/سلطان بن

حسن الجمالي )املدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان(، وكلمة 

املستشار/سلطان بن ناصر السويدي )األمين العام املساعد للشؤون التشريعية والقانونية مجلس 

جملة اإلنجازات واملستجدات التي اتخذتها دولة  الكلماتوقد أبرزت  التعاون لدول الخليج العربية(

مع  لدولة الكويتاإليجابي  في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وكذلك أشارت إلى التفاعل الكويت

 .2017يناير اللجنة، وحرصها على تنفيذ توصياتها الختامية على التقرير األولي الذي جرت مناقشته في 

 لتقرير دولة  مجدي حردان /ستشاراملوكانت اللجنة قد اختارت  •
ً
من أجل تيسير عملية  الكويتمقررا

استعراض تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك وضع قائمة بالقضايا أو املسائل التي يتعين إحالتها إلى 

الدولة موضع االستعراض قبل املناقشة؛ وذلك لتمكينها من االستعداد وتقديم املعلومات التكميلية 

ومن ثم إقامة الحوار التفاعلي معها حول نقاط محددة، وكذلك ملتابعة تنفيذ املالحظات واإلضافية، 

 والتوصيات الختامية مع الجهات املعنية في الدولة الطرف. 

قام أعضاء اللجنة على مدار يومي املناقشة بإبداء تساؤالتهم ومالحظاتهم وتعليقاتهم على التقرير  •

الل الحوار التفاعلي مع وفد الدولة الطرف. ومن ناحية أخرى، قام من خ كويتالدوري األول لدولة ال

 بالرد على تساؤالت ومالحظات وتعليقات أعضاء اللجنة. الكويتأعضاء وفد دولة 
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تقارير ظل من املؤسسة الوطنية )الديوان الوطني لحقوق اإلنسان(، يشار إلى أن اللجنة قد تلقت  •

ملشاركة  اللجنة وذلك في إطار الدليل الذي وضعته الكويتفي دولة ورابطة اإلجتماعيين الكويتية 

مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الوطنية املعنية بحقوق االنسان في عملية تقديم تقاريرها. 

وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا تلقته من معلومات كتابية وشفاهية من تلك املنظمات غير الحكومية، 

جيه عدد من التساؤالت إلى وفد الدولة الطرف أثناء الحوار التفاعلي، وكذلك وهو ما ساعد على تو 

 في تسجيل جملة من املالحظات والتوصيات.

رسالها إل  الكويتاملالحظات والتوصيات الختامية على التقرير الدوري األول لدولة  إعداد مسودة وتم •

، لتعتمد اللجنة 2022ر يناير خالل شهلدى جامعة الدول العربية  الكويتإلى مندوبية دولة 

النوصيات في صيغتها النهائية خالل اجتماع اللجنة املقبل، لنشرها على نطاق واسع بما يشمل موقع 

 اللجنة اإللكتروني.

 :
ً
لجنة حقوق اإلنسان العربية أنشطةتاسعا  

ممثلة في سعادة املستشار/ جابر املري رئيس اللجنة وسعادة  - 6/2021/ 16عقدت اللجنة بتاريخ  .1

اجتماعا  –السفيرة/ نادية جفون نائبة رئيس اللجنة وسعادة املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

غزالة األمين الدكتورة السفيرة/ هيفاء أبو  معاليمع األمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في 

فوض/ منير الفاس ي مدير إدارة املوزير الوسعادة  رئيس قطاع الشؤون االجتماعيةالعام املساعد 

 حقوق اإلنسان.
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تزويد اللجنة بها. أتى في مقدمة هذه األمانة العامة وطلبت من  احتياجاتهاعرضت اللجنة 

تزويد اللجنة باملزيد من  املتطلبات تزويد اللجنة بمقر أفضل للجنة يوفر مزيد من املكاتب.

 الكوادر البشرية خبراء وإداريين. تسريع التعامالت املالية الخاصة بأنشطة اللجنة.

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة على دعم األمين العام واألمانة العامة للجنة حقوق اإلنسان 

وسعة مقر الجامعة وأوضحت أن جامعة الدول العربية تقوم اآلن بإنشاء مبنى جديد لت ،العربية

أمين عام جامعة الدول العربية  ملعاليبميدان التحرير بالقاهرة. وأفادت بأنها سترفع مكاتبة 

لتضمين هذا األمر في التوسعة املشار إليها، وأشارت إلى أن هذه التوسعة من املفترض أن تنتهي 

 مع بداية العام الجديد.

سعادة املستشار/ جابر املري رئيس اللجنة وسعادة ممثلة في  - 6/2021/ 17عقدت اللجنة بتاريخ  .2

لقاءا  -السفيرة/ نادية جفون نائبة رئيس اللجنة وسعادة املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

هيفاء أبو غزالة األمين العام املساعد لجامعة الدول الدكتورة السفيرة  معاليإعالميا بحضور 

من الشخصيات العامة والحقوقية والصحفية ومنهم سعادة األستاذ/  اعددوحضر اللقاء العربية 

محمد فايق رئيس املجلس القومي املصري لحقوق اإلنسان وسعادة النائب/ عالء عابد النائب األول 

لرئيس البرملان العربي واألستاذ/ عبد اللطيف املناوي رئيس تحرير جريدة املصري اليوم واألستاذ/ 

تحرير األهرام العربي واألستاذ الدكتور/ حسن عبد الحميد عميد كلية الحقوق جمال الكشكي رئيس 

بالجامعة البريطانية بمصر، وبحضور ممثلين عن عدد من املنظمات املتخصصة بجامعة الدول 

 العربية وأساتذة القانون واإلعالميين والحقوقيين. 
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ر/ جابر املري رئيس اللجنة وسعادة ممثلة في سعادة املستشا - 2021 /6/ 17عقدت اللجنة بتاريخ  .3

لقاءا مع  –السفيرة نادية جفون نائبة الرئيس وسعادة املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

املندوب الدائم لدى جامعة  –سعادة السفير/ محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية املصري 

يم تقريرها األول والذي استحق الدول العربية. تناول اللقاء حث الدولة املصرية على سرعة تقد

 . 2020تقديمه خالل العام 

ممثلة في سعادة املستشار/ جابر املري رئيس اللجنة  - 2021 /6/ 20عقدت اللجنة بتاريخ  .4

لقاءا تشاوريا مع مندوبيات الدول العربية  –وسعادة املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

دولة بين  13وق اإلنسان. وحضر اللقاء ممثلين عن األطراف وغير األطراف بامليثاق العربي لحق

اململكة األردنية الهاشمية، دولة اإلمارات مندوب الدولة أو نائبه. والدول األطراف التي حضرت هي: 

جمهورية العراق، دولة فلسطين، ، ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالعربية املتحدة

. والدول الجمهورية اليمينةية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهور 

الجمهورية ، املتحدة جمهورية القمر، هي: الجمهورية التونسيةغير األطراف بامليثاق التي حضرت 

 اململكة املغربية.

تناول اللقاء أربع نقاط هامة، أولها التصديق على تغيير مسمى اللجنة من لجنة حقوق اإلنسان 

ربية إلى لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسان. ثانيها دعوة الدول غير املصدقة على امليثاق باتخاذ الع

اإلجراءات الالزمة تجاه التصديق، وأعلنت اللجنة عن استعدادها لعقد دورات تعريفية وغيرها سواء 

لتزام الدول األطراف مع املندوبيات في القاهرة أو االنتقال إلى الدول. ثالث النقاط تناول ضرورة ا

باملواعيد املحددة بتقديم التقارير سواء األولية أو الدورية. ورابع النقاط تناول ضرورة التواصل بين 
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اللجنة والدول األطراف خالل الفترات ما بين تقديم التقارير ملتابعة ما يتم تنفيذه من توصيات أوال 

 نقاط التي أثرت النقاش. منها على سبيل املثال: وخالل اللقاء عرضت عدد من الدول عدد من ال بأول.

عرضت مصر تجربتها في إنشاء لجنة دائمة عليا لحقوق اإلنسان مسئولة وجهود إعداد استراتيجية 

 وطنية لحقوق اإلنسان.

عرضت األردن استحداث منصب املنسق الحكومي الحقوقي لحقوق اإلنسان، وتجربتهم مع الخطة 

اإلنسان وآلية متابعة تنفيذها من خالل املجتمع املدني. وتناول عرض الوطنية الشاملة لحقوق 

املندوبية الحديث عن آلية اإلجراء املبسط وطالبت بالتفكير في هذا األمر في إطار تعدد االلتزامات 

 على الدول. 

ممثلة في سعادة املستشار/ جابر املري رئيس اللجنة  -عقدت اللجنة  2021 /6/ 20بتاريخ  .5

جمهورية القمر املتحدة لقاءا مع السيد مندوب  –وسعادة املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

على االنضمام للميثاق وبحث  جمهورية القمر املتحدةلدى جامعة الدول العربية، تناول اللقاء حث 

كانية ترتيب زيارة من اللجنة للدولة تشمل لقاء ممثلين عن الحكومة والبرملان واملجتمع املدني إم

 لعرض األمر.

ممثلة في سعادة املستشار/ جابر املري رئيس اللجنة وسعادة  -عقدت اللجنة  2021 /6/ 20بتاريخ  .6

لرحمن البكر مندوب لقاءا مع سعادة السفير/ أحمد عبد ا –املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية. تناول اللقاء بحث ترتيب عقد جلسة نقاش التقرير املقدم 
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، والنظر في أمر إمكانية ارسال دولة الكويت تقرير تكميلي نظرا لتتابع 2020من دولة الكويت في عام 

 موعد املناقشة.األحداث محليا وعامليا خالل الفترة من تقديم التقرير وحتى 

ممثلة في سعادة املستشار/ جابر املري رئيس اللجنة وسعادة  -عقدت اللجنة  2021 /6/ 20بتاريخ  .7

لقاءا مع ممثل مندوبية دولة قطر لدى جامعة الدول  –املستشار/ مجدي حردان عضو اللجنة 

، 2020الكويت في عام العربية. تناول اللقاء بحث ترتيب عقد جلسة نقاش التقرير املقدم من دولة 

والنظر في أمر إمكانية ارسال دولة الكويت تقرير تكميلي نظرا لتتابع األحداث محليا وعامليا خالل 

 الفترة من تقديم التقرير وحتى موعد املناقشة.

كإجراء استباقي على مناقشة تقرير بناء على دعوة من دولة قطر، قام وفد من اللجنة بزيارة الدولة  .8

املستشار/ جابر املري )رئيس اللجنة( واملستشار/ الدوري الثاني. وضم وفد اللجنة كل من دولة قطر 

مجدي حردان )عضو اللجنة( واألستاذة/ رضا مراد )عضو اللجنة( واألستاذ/ أسامة الوكيل )خبير 

نة وملدة يومين في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللج 26/9/2021باللجنة( في زيارة دولة قطر بتاريخ 

. 2021وقبل مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر في شهر أكتوبر/ تشرين األول  2017الصادرة 

تضمن اليوم األول زيارة إدارة حقوق االنسان بوزارة الداخلية والتقى الوفد بالعميد/ عبد هللا صقر 

بكل من الدكتور إبراهيم املهندي مدير اإلدارة، واجتمع الوفد بمقر وزارة التعليم والتعليم العالي 

صالح النعيمي وكيل الوزارة والدكتورة/ حمدة السليطي األمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية 

والثقافة والعلوم. واجتمع الوفد بمقر وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشئون االجتماعية بالسيد/ 

 .بالوزارة غانم مبارك الكواري وكيل مساعد للشؤون االجتماعية
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، قام وفد من اللجنة بزيارة الدولة كإجراء استباقي على مناقشة الكويتبناء على دعوة من دولة  .9

املستشار/ جابر املري )رئيس اللجنة( . وضم وفد اللجنة كل من ول الدوري األ  الكويتتقرير دولة 

والسفيرة/ نادية جفون )نائب رئيس اللجنة( واملستشار/ مجدي حردان )عضو اللجنة( في زيارة دولة 

وملدة يومين وذلك لالطالع على جهود الدولة في ضمان تعزيز وحماية  3/11/2021الكويت بتاريخ 

ازمي نائب املدير العام لحماية القوى العاملة، حقوق االنسان. التقى الوفد مع الدكتور مبارك الع

وتم اتسعراض جهود دولة الكويت في ضمان تعزيز حقوق العمالة األجنبية الى جانب توفير الحماية 

 للمعايير الدولة وذلك عبر إدارات التفتيش وتنظيم العمل النقابي واألعمال املنولية 
ً
القانونية له وفقا

اجتمع الوفد مع نائب وزير الخارجية الكويتية سعادة مجدي الظفيري وإدارة عالقات العمل. كما 

وشهد االجتماع استعراض جهود الدولة الحثيثة لالرتقاء بواقع حقوق االنسان من خالل الخطط 

الهادفة لذلك وأهمية التوعية والثقافة السلوكية ودعم جهود لجنة حقوق االنسان العربية بتأدية 

عن أن الكويت منفتحة على كل املالحطات في إطار احترام امليثاق العربي  رسالتها، وأعرب سعادته

 حقوق االنسان.

 
ً
: مشاركات لجنة حقوق اإلنسان العربيةعاشرا  

االستثنائية للجنة العربية الدائمة  في أعمال الدورة)رئيس اللجنة(  جابر املري شارك املستشار/  .1

التي  لحقوق االنسان تحت عنوان "حماية حقوق االنسان في القدس واألراض ي العربية املحتلة"

 .26/5/2021عقدت بتاريخ 
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شاركت لجنة حقوق االنسان العربية في الورشة التدريبية حول )التعريف بمنظومة حقوق االنسان  .2

ق االنسان وفق مبادئ باريس( التي أقامتها الشبكة العربية وانشاء املؤسسات الوطنية لحقو 

للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان بالتعاون والتنسيق مع املفوضية القومية لحقوق االنسان في 

وتم تمثيل اللجنة بكل من )معالي السفيرة نادية جفون نائب رئيس  22/6/2021-20السودان للفترة 

كاظم( حيث قدما عرضا عن امليثاق العربي لحقوق االنسان والنظام  اللجنة والخبير خليل إبراهيم

 .العربي لحقوق االنسان

( للجنة العربية الدائمة 48في اعمال الدورة العادية ))رئيس اللجنة(  جابر املري  شارك املستشار/ .3

. وتحت البند الخامس من جدول أعمال الدورة عرض 30/8/2021لحقوق االنسان والتي بدأت في 

املستشار جابر املري عدد من األمور املتعلقة بامليثاق العربي لحقوق االنسان، في مقدمتها حالة 

على امليثاق العربي لحقوق االنسان، وكذلك مدى التزام الدول أطراف امليثاق مصادقة الدول العربية 

رته لضرورة حث بتقديم تقاريرها األولية والدورية للجنة حقوق االنسان العربية، إضافة إلى إشا

الدول األطراف للمصادقة على تعديل امليثاق بشأن مسمى "لجنة حقوق اإلنسان العربية" إلى "لجنة 

 امليثاق العربية لحقوق اإلنسان".

الذكاء االصطناعي في شؤون املحاكم ؤتمر مفي أعمال )رئيس اللجنة( شارك املستشار/ جابر املري  .4

دولة ب -لدول الخليج العربية ضمن فاعليات إكسبو دبي والقانون والذي نظمته مجلس التعاون 

، وشهد املؤتمر حضور للمجموعة العاملية للذكاء 26/11/2021مارات العربية املتحدة يوم اإل 

االصطناعي وعدد من الخبراء واملفكرين. وأتى ذلك في إطار مناقشة فرص التعاون وتبادل األفكار في 

ضائية بتسخير الذكاء االصطناعي ملا له من نتائج إيجابية في مجال استشراق مسقبل املنظومة الق
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تحقيق العدالة واختصار الوقت، وذلك في ظل ماتشهده دول العالم من تطورات مع انطالق الثورة 

الصناعية الرابعة، وما يصاحبة من تنافس في تطوير البنية التحتية ملواكبة التغيرات القادمة في 

 مجال التقنية الرقمية. 

ها مجلس التعاون لدول الخليج تجابر املري )رئيس اللجنة( في أعمال الندوة التي نظم /املستشارشارك  .5

العربية تحت عنوان "مضامين إعالن حقوق اإلنسان ملجلس التعاون لدول الخليج العربية" والتي 

ن ، والجدير بالذكر أن الندوة شهدت مشاركة كل م9/12/2021عقدت في إكسبو دبي بتاريخ 

رئيس اللجنة األسبق وسعادة الدكتور هادي اليامي رئيس اللجنة األسبق،  املستشار محمد فزيع

مانة د العجمي مدير إدارة حقوق االنسان باأل يهللا فه وافتتحت الندوة بكلمة سعادة السيد عبد

وحماية  العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما شهدت الندوة فاعلية تدشين كتاب" تعزيز

 " 19حقوق اإلنسان في سياق الجهود املبذولة من قبل دول الخليج العربية في مكافحة جائحة كوفيد 

أنهى خبيرا اللجنة )السيد خليل إبراهيم كاظم حمداني والسيد أسامة نشأت الوكيل( برنامج تدريب  .6

-17رحلة األولى للفترة من املدربين لبناء القدرات في مجال حقوق االنسان والذي كان من مرحلتين )امل

( والذي جاء تنظيمه من قبل إدارة حقوق 9/12/2021-6واملرحلة الثانية للفترة من  21/10/2021

االنسان / قطاع الشؤون االجتماعية في جامعة الدول العربية بالشراكة مع مكتب املفوض السامي 

 لحقوق االنسان.

داني( بتقديم عرض تدريبي عن امليثاق العربي قام خبير اللجنة )السيد خليل إبراهيم كاظم حم .7

لحقوق االنسان والنظام العربي لحقوق االنسان في سياق دورة التدريب التأسيسية )دورة محمد 
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-20قامتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان للفترة من أ( التي 2فايق 

23/12/2021. 

  



30 

 

 الخاتمة: 

 من أهمية وجود آلية اقليمية  •
ً
ترتبط أهمية الدور الذي تقوم به لجنة حقوق اإلنسان العربية انطالقا

ر الدول في الوطن العربي تقوم بمهمة رصد وحماية حقوق اإلنسان. 
َّ
وما تقوم به اللجنة من دور يذك

اإلنسان؛ ذلك ألن  العربية كذلك بضرورة وفائها بالتزاماتها الخاصة بموجب امليثاق العربي لحقوق 

امليثاق العربي يفرض صفة الزامية على الدول بتقديم تقارير أولية ودورية للجنة عن مدى وفائها 

بالتزاماتها، ومن ناحية أخرى فهو يسمح للجنة من خالل مناقشة وبحث تقارير الدول األطراف معرفة 

ن مالحظات أو توصيات ختامية بشأن مدى تنفيذ الدول اللتزاماتها، ومن ثم اعتماد اللجنة ما تراه م

 .تلك التقارير

وفي هذا اإلطار، تقّدر لجنة حقوق اإلنسان العربية ما حظيت به من اهتمام ودعم من الدول العربية  •

األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان؛ وذلك للقيام باملهام املوكلة إليها باعتبارها اآللية العربية 

 ي العالم العربي املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.التعاهدية الوحيدة ف

 على مختلف األصعدة.ما تلقيته من دعم األمانة العامة لجامعة الدول العربية اللجنة كما تقدر  •

•  
ً
 للفرص والتحديات ذات الصلة بعمل لجنة حقوق اإلنسان العربية، وكذلك عددا

ً
وفيما يلي عرضا

 عملها.من التوصيات التي تستهدف تطوير 
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 التحديات: -

ال تزال هناك ست دول عربية لم تصادق بعد على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، كما أن هناك دول  .1

لديها صعوبة في الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بتقديم تقريرها األول للجنة على الرغم من أنها قد صادقت 

  على امليثاق منذ فترة زمنية طويلة.

على الرغم من أن امليثواق العربي يحتوي على العوديود من املميزات النسوووووووووووووبيوة بواملقوارنوة مع الصوووووووووووووكوك  .2

الدولية لحقوق اإلنسووووووان، إال أن هناك حاجة إلى مراجعته أو وضووووووع بروتوكوالت خاصووووووة حول بعض 

 بما يلزم من 
ً
القضوووووووووايا وادخال عدد من التعديالت، وبحيث تكون الحقوق املضووووووووومونة مقرونة أيضوووووووووا

آليوات الرصووووووووووووود التي تضووووووووووووومن اإلحترام األمثول ألحكوام امليثواق العربي، وكوذلوك حتى يتنواغم ويتواءم مع 

التغيرات الحاصووووولة في مسوووووائل حقوق اإلنسوووووان في العالم العربي وما أسوووووفرت عنه من تحديات يتعين 

 النظر إليها بجدية. 

بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان  رغم جهود اللجنة إال أن هناك حاجة إلى استمرارية وزيادة التوعية .3

على نطاق واسع في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية واملنظمات غير الحكومية 

 العاملة في الدول األطراف. 

الحاجة إلى متابعة التنفيذ الفعال في الدول األطراف ملالحظات وتوصيات اللجنة الختامية من خالل  .4

 ية والتنفيذية الالزمة.اتخاذ التدابير التشريع
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 التوصيات:  -

تتطلع اللجنة من الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، عند تقديمها ملرشحين لعضوية  .1

 هذه اللجنة، أن ترشح أصحاب الكفاءة والخبرة والدراية الحقيقية، بمجال واختصاص عمل اللجنة.

حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على امليثاق العربي لحقوق اإلنسان على سرعة املصادقة  .2

عليه، وكذلك حث الدول لم تقدم حتى اآلن تقريرها األول للجنة على الرغم أنها مصادقة على امليثاق، 

 لتقوم بذلك. 

ات الختامية التي تصدرها حث الدول العربية األطراف بامليثاق العربي على متابعة تنفيذ التوصي .3

 اللجنة على التقارير األولية والدورية.

 

 لحداثة نشأتها باملقارنة مع اآلليات  -وختاما، ال تزال أمام لجنة حقوق اإلنسان العربية  
ً
نظرا

العديد من الفرص لتحقيق املزيد من اإلنجازات في مجال تعزيز وحماية حقوق  -اإلقليمية األخرى 

كآلية تعاهدية  2009اإلنسان بعد ما شهدته من انجازات ونشر لثقافة حقوق اإلنسان منذ نشأتها في عام 

للميثاق العربي لحقوق اإلنسان. كما إنه على الرغم من التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي من 

 الناحية املؤسسية واملعيارية، إال أنه ال يزال أمامها مجاالت واسعة للتطوير واإلصالح والتغيير.

 

**** 
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 املالحق:

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

 .انتخابهم ومدد واليتهم

محضر االجتماع التشاوري األول بين لجنة حقوق اإلنسان العربية والدول ( 2ملحق رقم ) •

 .29/12/2021األطراف بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان بتاريخ 

( قائمة الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وتاريخ انضمامها/ أو 3ملحق رقم ) •

 .2021مصادقتها عليه حتى نهاية عام 

لى امليثاق العربي إ( الخاص بأسماء الدول العربية التي لم تصادق /أو تنضم 4ملحق رقم ) •

 لحقوق اإلنسان.

 طراف في امليثاق العربي.الخاص بحالة تقديم التقارير من الدول األ ( 5ملحق رقم ) •

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

 .دولة قطراملقدم من  الثاني

( بيان لجنة حقوق اإلنسان العربية حول انعقاد جلسة خاصة للمجلس الدولي 7ملحق رقم ) •

 سطين.لحقوق اإلنسان بشأن فل

شأن تشكيل مجلس حقوق اإلنسان للجنة تحقيق دائمة بانتهاكات ( بيان 8ملحق رقم ) •

 .إسرائيلداخل حقوق اإلنسان في األراض ي الفلسطينية املحتلة و 
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( الخاص بقائمة بأسماء أعضاء اللجنة والدول التي يحملون جنسيتها وتاريخ 1ملحق رقم )

 .انتخابهم ومدد واليتهم

 

 اإلنسان العربيةأعضاء لجنة حقوق 

 الدولة عضو اللجنة
تاريخ 

 االنتخاب

تاريخ انتهاء 

 الوالية

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

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

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

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

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

دولة اإلمارات العربية  األستاذة آمنة علي املهيري 

 املتحدة
3/10/2019 2/10/2023 

املستشار مجدي محمد فارس 

 حردان
 2/10/2023 3/10/2019 دولة فلسطين

*** 
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محضر االجتماع التشاوري األول بين لجنة حقوق اإلنسان العربية والدول ( 2ملحق رقم )

 29/12/2021األطراف بامليثاق العربي لحقوق اإلنسان األربعاء 
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( الخاص بقائمة الدول األطراف في امليثاق العربي لحقوق اإلنسان وتاريخ 3ملحق رقم )

 2021.3انضمامها/ 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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  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

 4/4/2013انضمام  ---- جمهورية العراق 12

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

 5/9/2013 18/9/2006 الكويتدولة  14

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

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

                                                           
 لتاريخ مصادقاتها عليه. األطراف فيتم ترتيب الدول   3

ً
 امليثاق العربي وفقا
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( الخاص بأسماء الدول العربية التي لم تصادق /أو تنضم الى امليثاق العربي 4ملحق رقم )

 4لحقوق اإلنسان.

 تاريخ التوقيع امليثاق العربيالدول غير املصادقة على  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.  4

ً
 تم ترتيب الدول غير املصادقة على امليثاق العربي وفقا
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 في امليثاق العربي. ( الخاص بحالة تقديم التقارير من الدول األطراف5ملحق رقم )

 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: 

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

 15/2/2019تقديم التقرير الدوري الثاني: استحقاق تاريخ 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 02/10/2013تاريخ استالم التقرير األول: 

 24/12/2013-23تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 18/2/2019تاريخ استالم التقريرالدوري األول: 

 15/10/2019-14تاريخ مناقشة التقرير الدوري األول: 

 15/10/2022تقديم التقرير الدوري الثاني: ق استحقاتاريخ 

 مملكة البحرين

 25/08/2012تاريخ استالم التقرير األول: 

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

 27/7/2016تاريخ استالم التقريرالدوري األول: 

 29/1/2019-28: الدوري األول تاريخ مناقشة التقرير 

 28/1/2022التقرير الدوري الثاني: تقديم استحقاق تاريخ 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية

 28/4/2011تاريخ استالم التقرير األول: 

 16/10/2012-15تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 17/3/2016تاريخ استالم التقرير الدوري األول: 

 27/9/2016-26تاريخ مناقشة التقرير الدوري األول: 

 26/9/2019تقديم التقرير الدوري الثاني: استحقاق تاريخ 

 اململكة العربية السعودية

 3/1/2016تاريخ استالم التقرير األول: 

 31/5/2016-30تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 30/5/2019تقديم التقرير الدوري القادم: استحقاق تاريخ 

 جمهورية السودان

 9/6/2015تاريخ استالم التقرير األول: 

 10/11/2015-9تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 9/11/2018: األول تقديم التقرير الدوري استحقاق تاريخ 

 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:  استالم التقريرتاريخ 

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

 2/7/2021تاريخ تقديم التقرير الدوري الثاني: 
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 25/8/2021تاريخ استالم التقرير الدوري الثاني: 

 15/2/2022-14تاريخ مناقشة التقرير الدوري الثاني 

 اآلن. لم تقدم التقرير حتى دولة فلسوطين

 دولوة قوطور

 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: 

 2/6/2020تاريخ استالم التقرير الدوري الثاني لدولة قطر: 

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

 24/10/2024تاريخ استحقاق تقديم التقرير الدوري الثالث: 

 دولوة الكويت

 8/6/2016تاريخ استالم التقرير األول: 

 10/1/2017-9تاريخ مناقشة التقرير األول: 

 26/12/2019تاريخ استالم التقريرالدوري األول: 

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

 26/12/2024تاريخ استحقاق تقديم التقرير الدوري الثاني: 

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

 28/4/2015-27تاريخ مناقشة التقرير األول: 
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 27/4/2018: األول تقديم التقرير الدوري استحقاق تاريخ 

 التقرير حتى اآلن.لم تقدم  دولة ليبيا

 لم تقدم التقرير حتى اآلن. جمهورية مصر العربية

 5/1/2022تاريخ استالم التقرير األول:  الجمهورية اإلسالمية املوريتانية

 لم تقدم التقرير حتى اآلن. الجمهورية اليمنية

 

**** 
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( الخاص بتقرير املالحظات والتوصيات الختامية للجنة على التقرير 6ملحق رقم )

 .دولة قطراملقدم من  الثانيالدوري 

 املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لدولة قطر

 لجنة حقوق االنسان العربية )لجنة امليثاق( في دورتها السابعة عشر  ناقشته ذيوال

 (2021تشرين األول/أكتوبر  26- 25)

السابعة عشر نظرت لجنة حقوق اإلنسان العربية في التقرير الدوري الثاني لدولة قطر في دورتها  .1

تشرين  28. واعتمدت في جلستها املنعقدة في 2021تشرين األول/ أكتوبر 26و 25املنعقدة في 

 .مشروع املالحظات الختامية التالية 2021األول/أكتوبر 

 :
ً
 مقدمةأوال

 )الخطوط  .2
ً
ترحووووووب اللجنووووووة بتقووووووديم دولووووووة قطر لتقريرهووووووا الوووووودوري الثوووووواني، الووووووذي اتبع عمومووووووا

االسوووترشوووادية إلعداد التقارير وتقديمها(، وتشووويد بأسووولوب إعداده من خالل لجنة حكومية قامت 

باالنفتاح على أصوووحاب املصووولحة )اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسوووان واملؤسوووسوووة القطرية 

 لنهج التشاور مع جميع األطراف عند إعداد التقارير.للعمل 
ً
 االجتماعي( تجسيدا

وتقرير حول اإلجراءات  2030تشووووووووووووويوووووود اللجنووووووة بووووووإرفوووووواق وثيقتين داعمتين للتقرير )رؤيووووووة قطر  .3

 (.19االحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من تفش ي فيروس كورونا )كوفيد 

4.  
ً
ل وتالحظ اللجنة، مع التقدير، أن وفدا

 
 متنوع االختصووووووووواصوووووووووات قد مث

ً
رفيع املسوووووووووتوى ضوووووووووم طيفا

  .الدولة الطرف في الحوار التفاعلي في سياق مناقشة التقرير

 
ً
 الجوانب اإليجابية -ثانيا

ترحب اللجنة بقيام دولة قطر بإصووووووووودار القوانين التالية منذ تقديم التقرير الدوري األول للدولة  .5

 اإلنسان الوطنية:باعتبارها عناصر لتعزيز منظومة حقوق 
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 بشأن الجمعيات واملؤسسات الخاصة. 2020لسنة  21قانون رقم   .أ

 2011لسووووووووووووونة  15واملتعلق بتعديل بعض احكام قانون رقم  2020لسووووووووووووونة  5قانون رقم  .ب

 .بشأن مكافحة االتجار بالبشر

 .بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة 2018لسنة  17قانون رقم  .ج

بتنظيم دخول  2015لسووووووووونة  21من القانون  7بتعديل املادة  2018نة لسووووووووو 13قانون رقم  .د

 إلغاء مأذونية الخروج.
ً
 وخروج الوافدين وإقامتهم متضمنا

 بتنظيم اللجوء السياس ي. 2018لسنة  11قانون رقم  .ه

 بشأن اإلقامة الدائمة. 2018لسنة 10قانون رقم  .و

طنيووة ملكووافحووة اإلتجووار بشووووووووووووووأن إنشوووووووووووووواء اللجنووة الو  2017لسووووووووووووونووة  15قرار مجلس الوزراء  .ز

 بالبشر.

 بانضمام دولة قطر الى كل من الصكوك الدولية التالية: .6
ً
 وترحب اللجنة أيضا

لسوووووووووووونة  40العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسووووووووووووياسووووووووووووية بموجب املرسوووووووووووووم رقم  .أ

2018. 

لسوووووونة  41العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصووووووادية واالجتماعية والثقافية باملرسوووووووم  .ب

2018 . 

معاهدة مراكش لتيسووووير النفاذ إلى املصوووونفات املنشووووورة لفائدة األشووووخاص املكفوفين أو  .ج

أيلول /سوووووووووووووبتمبر  17معووواقي البصووووووووووووور أو ذوي إعووواقوووات أخرى في قراءة املطبوعوووات بتووواريخ 

2018. 

التعووواون مع اآلليوووات الووودوليوووة لحموووايوووة حقوق اإلنسووووووووووووووووان بموووا في ذلوووك تقوووديم  تثمن اللجنوووة نهج .7

ومناقشوووووووووووووة التقارير الدورية إلى لجان املعاهدات )اللجنة املعنية بالقضووووووووووووواء على جميع أشوووووووووووووكال 

التمييز ضوود املرأة ولجنة القضوواء على التمييز العنصووري ولجنة مناهضووة التعذيب ولجنة حقوق 

مجلس حقوق اإلنسووووووووان )اإلجراءات الخاصووووووووة( وال سوووووووويما اسووووووووتقبال الطفل( والتعاون مع آليات 

( واسوووووووووووووتقبووال الخبير 2019شوووووووووووووبوواط /فبراير  16-8املقررة الخوواصووووووووووووووة املعنيووة بووالحق في التعليم )

( والفريق 2019أيلول/سوووووووووبتمبر  10إلى  2املسوووووووووتقل املعني بحقوق اإلنسوووووووووان والتضوووووووووامن الدولي )

( واملقررة الخاصووووة املعنية 2019شوووورين ثاني /نوفمبر ت 14-3العامل املعني باالحتجاز التعسووووفي )

باألشوووووكال املعاصووووورة للعنصووووورية والتمييز العنصوووووري وكره األجانب وما يتصووووول بذلك من تعصوووووب 

 (.2019كانون األول /ديسمبر  1 –تشرين ثاني نوفمبر 24)
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مكافحة تثمن اللجنة جهود دولة قطر باالنفتاح والتعاون مع املحيط الدولي واإلقليمي بشوووووووووووووأن  .8

-2018اإلتجووار بووالبشووووووووووووور بمووا في ذلووك توقيع اتفوواقيووة التعوواون الفني مع منظمووة العموول الوودوليووة )

( املتضووووووومنة فقرات تتعلق بالعمل الجبري واسوووووووتضوووووووافة مؤتمر اإلنتربول الخامس ملكافحة 2020

لة وتعيين املندوب الدائم لدو  2017كانون األول /ديسوووووومبر اإلتجار بالبشوووووور وتهريب املهاجرين في 

 للتحضير لعقد االجتماع رفيع املستوى في الجمعية العامة لألمم 
ً
قطر لدى األمم املتحدة ميسرا

حول تنسووووووووووووويق الجهود املبذولة ملكافحة اإلتجار باألشوووووووووووووخاص وكذلك  2017املتحدة في أكتوبر 

إطار دعم املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبشووووووووووووور التي تم تنفيذها في 

شوووووووووووووراكة بين دولة قطر واملكتب املعني باملخدرات والجريمة التابع لألمم املتحدة وجامعة الدول 

 العربية. 

 تشيد اللجنة بجهود دولة قطر بتدعيم البناء املؤسس ي املعني بحقوق اإلنسان ومن ذلك: .9

إنشوووووووووواء اللجنة الوطنية املعنية بشووووووووووؤون املرأة والطفل وكبار السوووووووووون واألشووووووووووخاص ذوي  .أ

 .2019( لسنة 26قرار مجلس الوزراء رقم )عاقة بموجب اإل 

( 15إنشووووووووواء اللجنة الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبشووووووووور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) .ب

 .2017لسنة 

تثمن اللجنة جهود دولة قطر في وضووع االسووتراتيجيات والسووياسووات التالية وبما يسوواهم في تنفيذ  .10

 اإلنسان:مفردات مواد امليثاق العربي لحقوق 

 (.2022 – 2018استراتيجية قطاع سوق العمل ) .أ

 (.2022 – 2018االستراتيجية الوطنية للصحة ) .ب

 (.2022- 2017استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ) .ت

 (.2022- 2018استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ) .ث

 (.2022- 2018سري )االستراتيجية القطاعية الثانية للحماية االجتماعية والتماسك األ  .ج

 (.2022 - 2018استراتيجية التعليم والتدريب ) .ح

 (.2022- 2018استراتيجية األمن والسالمة العامة ) .خ
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 (.2022- 2018استراتيجية قطاع التعاون الدولي ) .د

 (.2021 - 2017السياسة السكانية لدولة قطر ) .ذ

ختلف دول العالم، سووووووووواء تثمن اللجنة توجه الدولة الطرف لتقديم املسوووووووواعدات املختلفة إلى م .11

املسووووووواعدات املقدمة لدعم عمليات التنمية أو تلك املسووووووواعدات املقدمة في سوووووووياق دعم الجهود 

 (.19العاملية ملجابهة انتشار جائحة كورونا )كوفيد 

: غايات تنفيذ امليثاق 
ً
 ثالثا

تشووووكيل  تثمن اللجنة جهود دولة قطر في إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسووووان من خالل .12

 لتوصية اللجنة في  89اللجنة املشار اليها في الفقرة 
ً
من التقرير الدوري الثاني والتي جاءت تنفيذا

 سياق مناقشة التقرير الدوري األول. 

 إلى تحرير خطة عمه وطنية  .13
ً
توصيي ي اللجنة الدولة الطرف بمتابعة عمه هذا اللجنة وصييوال

 مع االليمامات الوطنية واإلقليمية والدولية لدولة 
ً
لحقوق اإلنسييييييييييان في دولة قطر تتماشيييييييييييا

 قطر. 

: الحق في املساواة وعدم التمييم
ً
 رابعا

الطرف لتعزيز مبودأ املسووووووووووووواواة والتي أكود الحظوت اللجنوة الجهود الحثيثوة التي قواموت بهوا الودولوة  .14

عليها الدسوووووووووووتور القطري من خالل اصووووووووووودار بعض التشوووووووووووريعات الداعمة لهذا املبدأ واالشوووووووووووارات 

باعتبارها التزام وطني إضووافة الى اتباع السووياسووات املناسووبة  2030املتعددة الواردة في رؤية قطر 

 زيد من العمل.إال ان الكثير من جوانب هذا الحق التزال بحاجة الى م

من املالحظات والتوصيييييات الختامية عن مناقشيييية  20تكرر اللجنة توصيييييتها السييييابقة بالرقم  .15

 التقرير الدوري األول 

ضيييييييييييرورة اعتماد سيييييييييييياسييييييييييية الفرص املتسييييييييييياوية في الوصيييييييييييول إلى العدالة والحماية القانونية  .16

ازل ال يتمتعون املسييييييتخدمين في املنخصييييييوصييييييا ايما يتعلق بالعمال األجانبن حي  لوح  ان 

ن كما ان العامالتن وال سيييما 2004لسيينة  14بنفس الحماية القانونية املكفولة بالقانون رقم 

العامالت املنملياتن يواجهن عقبات كبيرة في تقديم شكاوى ضد أرباب عملهن والحصول على 

 تعويض.
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جمة من ونؤكد على ضييييييييرورة اسييييييييتحداق ةلية وطنية مسييييييييتقلة لتلقي ومعالجة الشييييييييكاوى النا .17

 التمييم.

الحظووت اللجنووة وبووارتيوواح انتخوواب امرأة كنووائووب لرئيس مجلس الشوووووووووووووورى القطري واختيووار امرأة  .18

لرئاسووووة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق اإلنسووووان، وتشووووير إلى أنه وبالرغم من تواجد النسوووواء في 

ظفات حيث بلغت نسبة املو  –مجلس الشورى والقضاء واملؤسسات التنفيذية والديبلوماسية 

والوظائف اإلشووووورافية، إال أن التنميط االجتماعي اليزال  -% 27,44بالسووووولك الدبلوماسووووو ي نسوووووبة 

 يشكل تحديا.

توصيييييييييي ي الدولة النظر في اعتماد نظام التدابير اإليجابية )كوتا( للنسيييييييييياء في مجلس الشييييييييييورى  .19

العامة للدولة  واملجالس البلديةن وتعزيز تولي املرأة للمناصيييييب القيادية واملشييييياركة في اإلدارة

بمعدالت متسيييييياوية بين الرجال والنسيييييياء. كما توصيييييي ي اللجنة بتعزيز قدرات النسيييييياء في مجال 

 القيادة.

: الحق في الحياة والسالمة البدنية 
ً
 خامسا

( من 30تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم إجابة واضحة ومحددة بشأن التوصية ) .20

اقشووووووووووووووة التقرير الودوري األول واملتعلقوة بتحوديود املالحظوات والتوصووووووووووووويوات الختواميوة عن منو

 املركز القانوني لألشخاص املحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام.

تكرر اللجنة توصيتها بضرورة تحديد املركز القانوني لألشخاص املحكوم عليهم بعقوبة  .21

 اإلعدام ممن لم تطبق عليهم العقوبة.

منه وتأكيد ذلك في املواد  36باملادة تالحظ اللجنة التجريم الدسوووووووووتوري الصوووووووووريح للتعذيب  .22

مكرر من قانون 159و 159واملادتين  2004لسووووووووووووونة  11من قانون العقوبات رقم  159-164

 .2010لسنة  8العقوبات املضاف بالقانون رقم 

توصييييييييييييي ي اللجنيية بييالنر الصيييييييييييييري  على الحظر املطلق وعييدم التقييادم املطلق بييالنسيييييييييييييبيية  .23

إلى كفالة حق الضييييييحايا في التعويض واإلنصيييييياف للقضييييييايا املتعلقة بالتعذيبن إضييييييااة 

 وجبر الضرر. 

توص ي اللجنة بتوسيع مفهوم املسؤولية املتعلقة بأعمال التعذيب لتشمه الجهات غير  .24

الحكوميييييية والقطييييياع الخييييياص كمرتكبين محتملين إضييييييييييييييييييااييييية إلى مسيييييييييييييييييياءلييييية املو فين 
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تعيييييذييييييب وعيييييدم العموميين لم يبيييييذلوا العنيييييايييييية الواجبييييية في حييييياالت علمهم بيييييأعميييييال ال

 اتخاذهم أي اجراء.

في الوقت الذي تشووووووووووووويد فيه اللجنة بجهود مختلف الجهات لحماية الحق في عدم التعرض  .25

تحثها للعمه على املزيد من الشيييييييييييييفااية بتواير بيانات شييييييييييييياملة حول عدد  للتعذيب فإنها

االنتهييياكيييات واملخيييالفيييات التي يتعرو لهيييا املحتجزونن واإلجراءات املتخيييذة بحق مرتك ي 

 االنتهاكات واملخالفات.

تقدر اللجنة جهود الدولة بشووووووووووأن تضوووووووووومين وزارة الداخلية بخططها التشووووووووووغيلية السوووووووووونوية  .26

من  107نتسوووووبي إدارة املؤسوووووسوووووات العقابية واإلصوووووالحية، والواردة بالفقرة حقيبة تدريبية مل

التقرير الدوري الثاني، وكذلك ما ورد برد الدولة على قائمة املسوووووووووووووائل املسوووووووووووووبقة، وفي هذا 

 اإلطار،

نوصي ي بمواصيلة التوسيع في برامد تدريب مو في إنفاذ القانون بالنيجون على القانون  .27

روب املعاملة القاسيييييييييييييية أو ضيييييييييييييملناهضييييييييييييية التعذيب وغيرها من الوطني واملعايير الدولية 

بشييييييأن النظر في إنشيييييياء  33املهينةن والقواعد الخاصيييييية باالحتجازن ونجدد توصيييييييتنا رقم 

ةلية وطنية مسييييييتقلة للوقاية والتحقيق في شييييييكاوى التعذيب وغيرا من ضييييييروب املعاملة 

 القاسية أو املهينة. 

تها للتقرير الدوري األول واملتعلقة بتنفيذ تعهداتها عند مناقش 35تكرر اللجنة توصيتها  .28

املتكررة منذ اسيييييييييييتعراو التقرير األول بسيييييييييييرعة إقرار مشيييييييييييروع قانون البحوق العلمية 

الطبيييةن على أن يرا ي نصيييييييييييييوص امليثيياق والضيييييييييييييواب  األخالقييية واإلنسييييييييييييييانييية واملهنييية 

 لضمان السالمة الشخصية للخاضعين للتجارب.

: مكااحة الر 
ً
 ق واإلتجار باألشخاص.سادسا

 ٢٠٢٢-٢٠١٧ترحووب اللجنووة بوواعتموواد خطووة وطنيووة ملكووافحووة االتجووار بووالبشووووووووووووور تغطي الفترة  .29

، وتشوووويد اللجنة بجهود الدولة ٢٠١٧وبإنشوووواء لجنة وطنية ملكافحة االتجار بالبشوووور في عام 

في هووذا اإلطووار بمووا في ذلووك اسوووووووووووووتحووداث نظووام إلكتروني لرواتووب العوواملين في املنشووووووووووووووآت التي 

( عامل فأكثر مما يسهل مالحقة القضايا املتعلقة باإلتجار بالبشر، وتشيد 20تحتوي على )

 اللجنة أيضا بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة اإلتجار بالبشر في املنطقة.
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توص ي اللجنة الدولة الطرف بالعمه على تعزيز قدرات العاملين الحكوميين الذين هم  .30

أو مفتش ي العمه( يا اإلتجار بالبشر )مسئولي إنفاذ القانون على تماس مباشر مع ضحا

ومواصلة تدريبهم للتعرف على مؤشرات اإلتجار ألغراو استغالل األيدي العاملةن 

وزيادة عدد مفتش ي العمه املؤهلين واملدربين ومنحهم الصالحيات الكااية للدخول إلى 

ااق الشركات دون إشعار مسبقن وتزويدهم بإمكانية ا لحصول على خدمات اليرجمة مر

 عند االقتضاء وسلطة التحدق إلى العمال في غياب أرباب العمه.

توص ي اللجنة بأن بالتوسع في تنفيذ برامد تدريبية للمدعين العامين والقضاة بشأن  .31

 اإلتجار باألشخاص. 

توص ي اللجنة بأن يتم اتباع نظام من شأنه حماية العمال غير الحائزين على الوثائق  .32

قانونية عند تقديمهم لشكاوى دون خوف من سلطات الهجرةن وأن يتم تمكين العمال ال

 من راع الدعاوى الجماعية.

عدد الشكاوى والتحقيقات توص ي اللجنة بأن تتضمن التقارير الالحقة للدولة الطرف  .33

 واملحاكمات واإلدانات والعقوبات املوقعة في قضايا اإلتجار باألشخاص.

: القضاء 
ً
 وحق اللجوء اليه.سابعا

بشأن تنظيم أعمال الخبرة وإنشاء  2017لسنة  16ترحب اللجنة بصدور القانون رقم  .34

القائمة الوطنية للخبراء القطريين وإنشاء لجنة شؤون الخبراء في وزارة العدل لتقديم 

 العون للقضاء بما يسهم في تحقيق العدالة.

ساعدات القانونية وتواير خدمات وتوص ي اللجنة بتكثيف الجهود املتعلقة بتقديم امل .35

 اليرجمة التحريرية والشفويةن خاصة للنساء والفتيات وذوي اإلعاقة.

والتي تختر واملتعلقة بتفعيه املحكمة الدسيييييييييييييتورية العليا  43تكرر اللجنة توصييييييييييييييتها  .36

 بالفصه في املنازعات املتعلقة بدستورية القوانين واللوائ . 

بييإعييادة النظر في التنظيم القييانوني لضيييييييييييييمييان أن تكون  54كمييا تجييدد اللجنيية توصييييييييييييييتهييا  .37

للمحيياكم الوالييية القضييييييييييييييائييية على جميع القرارات والتصيييييييييييييراييات اإلدارييية ذات الطبيعيية 

 القانونية والقضائية حتى يكون لجميع األشخاص حق التقاض ي واللجوء للقضاء.

ال أن اللجنووة بووالرغم من التقوودم املحرز في جوانووب عووديوودة لعنوواصووووووووووووور املحوواكمووة العووادلووة، إ .38

بأن  45ن وتجدد توصيييتها توصيي ي بتعديه قانون حماية املجتمع وقانون جهاز أمن الدولة
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يكون للقضييييييييياء والية على جميع القرارات والتصيييييييييراات اإلدارية ذات الطبيعة القانونية 

والقضييائية لضييمان حق جميع األشييخاص في التقاضيي ي واللجوء للقضيياءن وتواير سييبيه 

تنتهك حقوقه أو حرياتهن حتى لو صيييدر هذا االنتهان من أشيييخاص  اعال للتظلم لكه من

 من امليثاق. 23و 12و 11يتصراون بصفتهم الرسميةن لضمان االمتثال ألحكام املواد 

توصييييييييييييي ي اللجنيية اسيييييييييييييتمرار الييدوليية  ،60بوواطالع اللجنووة على جهود الوودولووة حول التوصووووووووووووويووة  .39

 بالتوسع في استخدام بدائه الحبس االحتياطي. 

الخاص بمكااحة اإلرهاب املتعلقة بممارسييييية الحق  2019لسييييينة  27قانون رقم بشيييييأن ال .40

في حرية التنقه واإلقامةن إذ لم ينر القانون على مراجعة قضييييائية مسييييبقة ل جراءات 

 بنود مكااحة اإلرهاب 
ً
املتعلقة بتقييد حرية التنقه واإلقامةن وينبغي أن تخضيييييييييييييع دائما

 ذا الحق. للسلطة القضائية املختصة حماية له

 لحماية وتعزيز حقوق  .41
ً
كما ال تزال قرارات اإلبعاد اإلداري املحصووووووووووووونة أمام القضووووووووووووواء تحديا

بتنظيم دخول وخروج  2015لسووووووووووووونة  21من القانون رقم  25اإلنسوووووووووووووان، حيث تمنح املادة 

السووووووووووووولطة في اصووووووووووووودار أمر بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في  الوافدين وإقامتهم للوزير

الدولة ما يهدد أمنها أو سووالمتها في الداخل أو الخارج أو يضوور باالقتصوواد الوطني أو الصووحة 

 العامة أو اآلداب العامة.

توصيييي ي اللجنة أن يتاط الطعن أمام القضيييياء على قرارات اإلبعاد اإلدارين وتحويه  جز  .42

 ار إيواء.اإلبعاد إلى د

بشيييأن  86توصييي ي اللجنة بسيييرعة االنتهاء من إعداد قانون الطفهن بما يرا ي التوصييييات  .43

راع سييييييييييييين املسيييييييييييييؤولييية الجنييائيييةن وغيرهييا من املبيياد  العيياميية لحميياييية حقوق الطفييه في 

 امليثاق. 

: الحريات السياسية واملدنية.
ً
 ثامنا

ب مجلس الشيييييييييييييورى بشيييييييييييييأن نظام انتخا 2021لسييييييييييييينة  6تقدر اللجنة صيييييييييييييدور القانون  .44

ااق مع توصييييييييييييييتهيييا  عن التقرير اليييدوري األولن إال أن اللجنييية توصييييييييييييي ي بتعيييديييه  72بيييالتو

عند  76القانون بما يكفه حق اليرشيييييييييييح واالنتخاب باملسييييييييييياواةن وتكرر اللجنة توصييييييييييييتها 

مناقشيييييتها للتقرير الدوري األول واملتعلقة بما يضيييييمن الوااء بالحقوق املنصيييييوص عليها 

 ن امليثاق.م 24في املادة 
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بشييييييييييأن الجمعيات واملؤسييييييييييسييييييييييات  2020لسيييييييييينة  21ترحب اللجنة بصييييييييييدور القانون رقم  .45

الخاصييييييييييييية ولكاها تنظر إلى الصيييييييييييييالحيات الواسيييييييييييييعة للجهة اإلدارية املختصييييييييييييية في اتخاذ 

اار  ااقة على تأسيييييييييس الجمعية أو املؤسييييييييسيييييييية األهلية رغم تو القراراتن وماها عدم املو

اإلدارية اتخاذ قرارات حه الجمعية في حال نقر مقتضيييييييييييييات إنشيييييييييييياءهان كذلك للجهة 

 أو في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات 
ً
عدد أعضيييييييييارها عن عشيييييييييرين عضيييييييييوا

التنفيذية أو النظام األسييييييييييييا يييييييييييي ي للجمعيةن أو في حالة اشييييييييييييتغال أحد األعضيييييييييييياء باألمور 

تعيين مجلس السييييييييييياسييييييييييية. كما يجوز للجهة اإلدارية إيقاف مجلس اإلدارة عن العمه و 

 إدارة مؤقت ملدة ال تتجاوز السنة ملقتضيات الصالح العام.

خييياصييييييييييييييية ايميييا يتعلق بتمكين طيييال ي التيييأسييييييييييييييس من الطعن  78وتجيييدد توصييييييييييييييتهيييا رقم  .46

القضييييييييييييييييياهي على قرارات الجهييييية اإلداريييييية املتعلقييييية بيرخير وتسييييييييييييييير عميييييه الجمعييييييات 

عمال التنظيمية واملؤسيييييييييييسييييييييييياتن وحصييييييييييير صيييييييييييالحيات وسيييييييييييلطات الجهة اإلدارية على األ 

 واإلدارية.

بشييييييييييييييأن  2004لسييييييييييييينيية  18بييإعييادة النظر في أحكييام القييانون  80وتعيييد اللجنيية توصييييييييييييييتهييا  .47

االجتماعات واملسيييييييراتن بما يتضييييييمن ضييييييواب  قانونية محددة لتنظيم تمتع املواطنين 

 بهذا الحق.

الييييذي يتي  ألبنيييياء القطريييييات  2018لسييييييييييييينيييية  10ترحييييب اللجنيييية بيييياعتميييياد القييييانون رقم  .48

يموجيييات من غير القطري في الحصيييييييييييييول على إقيييامييية دائميييةن األمر اليييذي يتي  إمكيييانيييية امل

عند  84الحصيييييول على التعليم والرعاية ال يييييحيةن إال أنه ايما يتعلق بتنفيذ التوصيييييية 

منييياقشييييييييييييييية التقرير اليييدوري األول لليييدولييية الطرف واملتعلقييية بكفيييالييية حق املرأة القطريييية 

هييا القطرييية على قييدم املسيييييييييييييياواة مع الرجييه القطري امليموجيية من أجن ي في من  جنسييييييييييييييت

 ملضيييييييييييييمون املادتين 
َ
من امليثاقن تكرر اللجنة توصييييييييييييييتها  29و3امليموج من أجنبية إعماال

 أعالا.

بتمكين األشيييييييييييييخاص الذين تم إسيييييييييييييقا  جنسييييييييييييييتهم من  86كما تجدد اللجنة توصييييييييييييييتها  .49

ان أال تؤدي تلك التظلم أو الطعن أمام القضييييييييييياء على القرارات الصيييييييييييادرة بذلكن وضيييييييييييم

 القرارات لنشوء حاالت انعدام الجنسية.
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: امللكية الفردية.
ً
 تاسعا

بتقرير الدولة الدوري األول الفقرات  98باطالع اللجنة على رد الدولة بشأن التوصية  .50

ن تجدد توصيتها بتمكين األشخاص الصادر قرارات بنمع ملكيتهم أو 194إلى  191من 

 القضاهي على هذا القرارات.االستيالء عليها من الطعن 

: حرية الرأي والتعبير
ً
 .عاشرا

ي تتخذا دولة قطرن إال أن هنان تشريعات تقيد حرية ذترحب اللجنة بالنهج املنفت  ال .51

املعدل ألحكام قانون العقوبات  2020لسنة  2الرأي والتعبيرن ومن ذلك القانون رقم 

مكررن والذي يحتوي على صياغات اضفاضةن ووجدت  136املادة ن 2004لسنة 11رقم 

لسنة  14العبارات الفضفاضة التي يستخدمها القانون رقم اللجنة أن األمر ذاته تكرر في 

 أمام الحق في حرية  2014
ً
بشأن مكااحة الجرائم اإللكيرونيةن األمر الذي يشكه تحديا

 الرأي والتعبير.

 وتوص ي اللجنة بتحديد املمار  .52
ً
 للبس واقا

ً
سات التي تشكه جريمة بصورة ال تيرن مكانا

أن تكون األاعال املجرمة محددة األركان للقواعد العامة في التشريعات الجنائية و 

 دقيقان بما
ً
 واضحا

ً
 ن يكفه ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير تحديدا

ن مشروع قانونن والتي أاادت بأ 104كما اطلعت اللجنة على رد الدولة بشأن التوصية  .53

يضمن حقوق األاراد في الوصول للمعلومات والبيانات واإلحصائياتن تحت اإلجراء. 

ااق مع توصيتها السابقة ونصوص امليثاق   بإصدار القانون بما يتو
ُ
وتوص ي اللجنة

 واملعايير الدولية. 

  .حادي عشر: حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال

على  2022-2018التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ترى اللجنة أن تركيم اسيراتيجية  .54

التنمية االجتماعية السليمة والحماية االجتماعية وإشارتها إلى التحديات التي تواجه 

قطاع الحماية االجتماعية املتمثلة بالحاجة إلى دعم حماية املرأة والطفه من كااة 

ان خطوة في االتجاا ال حي ن على أن يتم من خالل مراجعة أشكال العنف األسري ك

أارادها.   وتطوير التشريعات والسياسات املتعلقة بحماية األسرة و
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اطلعت اللجنة بتقدير بالغ جهود الدولة تجاا مكااحة العنف األسرين إال أن اللجنة  .55

 واضحة حول اإلجراء
ً
 لجريمة العنف األسرين وأحكاما

ً
ات التي توص ي بوضع تعريفا

 يتعين على الجهات املختصة اتباعهان على مسارات الوقاية والحماية واملسائلة.

توصييييييييييييي ي اللجنييية بتيييدرييييب القضييييييييييييييياةن وامليييدعين العيييامينن ومسيييييييييييييئولي إنفييياذ القيييانون على  .56

التعامه مع قضيايا العنف األسيرين وكيفية التعامه مع ضيحايا العنف من النسياءن بما 

 .  ألطفالايهن العامالت في املنازلن وا

 .ثاني عشر: الحق في العمه وحرية تكوين الجمعيات والنقابات املهنية

ترحب اللجنة بجهود الدولة على مسيييييييييييييتوى السيييييييييييييياسيييييييييييييات لتواير مزيد من الضيييييييييييييمانات  .57

لحقوق العمالن إال أنها ترى عدد من العوائق شيييييييييييييملها قانون العمه بشيييييييييييييأن تشيييييييييييييكيه 

عامه قطري  100ضيييييييمنت اشييييييييرا  وجود اللجان العمالية أو اللجان املشييييييييركةن والتي ت

عامه لتشييييكيه اللجان املشيييييركةن وتوصيييي ي اللجنة براع  30لتشييييكيه اللجنة العماليةن و

 هذا القيود.

في حرية تكوين النقابات واملهنيين بكفالة حقوق العمال  119وتجدد اللجنة توصييييييييييتها    .58

 لحهم.واالنضمام إليها وحرية ممارسة العمه النقابي من أجه حماية مصا

 ثال  عشر: الحق في ال حة.

لدولة قطر والتي  2022-2018ترحب اللجنة باعتماد االسيييييييييييييراتيجية الوطنية لل ييييييييييييحة  .59

تهدف إلى تواير أاضيييييه مسيييييتوى من الرعاية ال يييييحية بمرتكزاتها السيييييبعن إال أنها تالح  

اسييتهانة من أاييحاب العمه بالحقوق ال ييحية لبعض العمال من ذوي األجور الزهيدة 

العمالة غير املاهرة من خالل عدم إصدار أو تجديد بطاقاتهم ال حيةن وبالتالي عدم أو 

 تمكاهم من االستفادة من خدمات املراكز ال حية الحكومية إال في حاالت الطوار . 

وتوصييييييييييييي ي اللجنة بتفعيه الدور الرقابي لضيييييييييييييمان حصيييييييييييييول العمال دون اسيييييييييييييت ناء على  .60

 ن الط ي.حقوقهم ال حية في إطار منظومة التأمي

ااق املناسييييييبة لرعايتهمن  .61 اار املر كما أنه بشييييييأن ائة املرضيييييي ى النفسيييييييينن تالح  عدم تو

حي  ماتزال وحدة الطب النفسيييييييييييي ي التابعة ملؤسييييييييييييسيييييييييييية حمد الطبية غير مننييييييييييييجمة مع 
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ً
املعايير الدولية للرعاية النفسيييييةن وما يزال الخل  بين املرو العقلي والنفسيييي ي واضييييحا

 املتبعة.في السياسات العامة 

ااقة مع املعايير الدولية للمرض ى  .62 ااق ال حية الالزمة واملتو وتوص ي اللجنة بتواير املر

النفسيينن والعمه على التوعية املجتمعية باملرو النفس ي واملرو العقلي مع التفرقة 

 بياهما بما يشمه السياسات العامة املتبعة.  

ءات اعتميياد سييييييييييييين تشيييييييييييييريع ينظم بشييييييييييييييأن االنتهيياء من إجرا 127تجييدد اللجنيية توصييييييييييييييتهييا  .63

 املسئولية القانونية عن حاالت الخطأ واإلهمال الط ي.

 .رابع عشر: الحق في تواير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسدية

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في حماية وتعزيز حقوق األشيييييييييييييخاص ذوي اإلعاقة  .64

اإلعاقة في املدارس وإصيييييييييدار دليه التعليم عن بما في ذلك البرامد املسيييييييييتمرة لدعم ذوي 

جهة  34بعد بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقةن كما تتوار لدى اللجنة معلومات بوجود 

مسيييؤولة عن ذوي اإلعاقة بمختلف تخصيييصييياتهان سيييواء أكانت مراكزن أم منظماتن أم 

ا العدد جمعيات تهتم باإلعاقة الذهنيةن والبصييريةن والسييمعيةن والجسييدية. ويطرط هذ

تسيييييييييييييارالت عن مدى خبرة بعض القائمين عليها في ميدان اإلعاقة وعدم االليمام بنشييييييييييييير 

تقييارير دورييية أو بيييانييات حول أعمييالهييا وأنشيييييييييييييطتهييا مع العرو بعييدم وجود معلومييات أو 

تقيييارير منشيييييييييييييورة حول ميييدى قييييام الجهيييات املختصييييييييييييييية بوزارة التنميييية اإلداريييية والعميييه 

ذوي االحتياجات الخاصة" بممارسة أي دور رقابي واضح. والشؤون االجتماعية "إدارة 

هذا الجهود تستلزم وضع إطار قانوني نا من عليه اإن اللجنة توص ي بتسريع إجراءات 

 اعتماد مشروع القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة.

توص ي اللجنة بدعم الدولة الطرف للمنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة وكفالة  .65

 كتها والتشاور معها في اعتماد وتنفيذ السياسات ذات الصلة.مشار 

 .خامس عشر: الحق في التعليم والحقوق الثقااية

تنهئ اللجنييييية اليييييدولييييية الطرف بيرتيبهيييييا املتقيييييدم في جودة التعليم على املسيييييييييييييتوى العييييياملي  .66

 ملعدل القرائية.  2018% عام  99واإلقليمي وتحقيقها نسبة 
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ديات املتعلقة بالحق في التعليم لألطفال غير القطريين من توصييييييييييييي ي اللجنة بإزالة التح .67

األسييييييييير املحدودة الدخه الذين لم يتوار لهم مقعد في املدارسن املدعومة من الحكومةن 

والتي تتفييياقم في حيييالييية األطفيييال ذوي اإلعييياقييية واألطفيييال اليييذين يعيييانون من صيييييييييييييعوبيييات 

 التعلم.

حو األميييييية والتيييييدرييييييب املنهي خالل توصييييييييييييي ي اللجنييييية بيييييأن تكفيييييه الحكومييييية تواير برامد م .68

اادين ذوي األجور املنخفضييييييييةن وذلك لزيادة كفاءاتهم ذات  سيييييييياعات العمه للعمال الو

 الصلة بو ائفهم الحالية وأيضا إلتاحة تنقه العمال وتحسين مهاراتهم. 

وتوصييييييييييييي ي اللجنييية بتوسييييييييييييييع نطييياق االلتحييياق املجييياني بيييالجيييامعيييات ليشيييييييييييييميييه الطالب غير  .69

تموا تعليمهم الثانوي في قطر و/أو الذين أقاموا لفيرة طويلة في البلدن القطريين الذين أ

 .على قدم املساواة مع الطالب القطريين

توصييييييييييييي ي اللجنييية بتوسييييييييييييييع نطييياق االليمام بتيييدريس التثقيف في مجيييال حقوق اإلنسيييييييييييييييان  .70

  ليشمه املدارس الخاصة.

والفتيات وتوصيييييي ي اللجنة باتباع سييييييياسييييييات من شييييييأنها تحسييييييين حصييييييول جميع النسيييييياء  .71

الالهي يواجهن تمييما متعييييدد الجوانييييبن بمن ايهن النسيييييييييييييييياء والفتيييييات ذوات اإلعيييياقيييية 

 والنساء والفتيات املهاجراتن على التعليم الشامه والعالي الجودة.

توصيييييييي ي اللجنة بمواصييييييييلة اسييييييييتعراو املنايج الدراسييييييييية والكتب املدرسييييييييية على جميع  .72

ب النمطية التمييمية وتعزيز التدريب مسيييييييييييييتويات التعليم من أجه القضييييييييييييياء على القوال

 املنهي للمعلمين في مجال حقوق املرأة واملساواة بين الجنسين.

 .سادس عشر: النشر واملتابعة

توص ي اللجنة الدولة الطرف أن تنشر امليثاق العربي لحقوق اإلنسانن ونر التقرير  .73

وفي أوسا   واملالحظات والتوصيات الختامية على هذا التقرير على نطاق واسعن

السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واملجتمع املدنين وكذلك لعامة الجمهورن 

وتبدي اللجنة استعدادها ملساعدة الدولة على الوااء باليماماتها عبر أي شكه للتعاون 

 الفني أو الحوار البناء.
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خاصة للمجلس الدولي ( بيان لجنة حقوق اإلنسان العربية حول انعقاد جلسة 7ملحق رقم )

 لحقوق اإلنسان

 

تتابع لجنة حقوق اإلنسوووووان العربية تطورات القضوووووية الفلسوووووطينية على مسوووووتوى آليات حقوق اإلنسوووووان 

بشووووووووأن اضووووووووطالع  2021مايو/ آيار  9الدولية واإلقليمية والوطنية، وتشوووووووويد بتلبية ندائها الذي أطلقته في 

ملجلس حقوق  30تقرر انعقاد الجلسووووووووووة الخاصووووووووووة رقم املجلس الدولي لحقوق اإلنسووووووووووان بمسووووووووووئولياته. ف

لتناول الوضوووووع الخطير لحقوق اإلنسوووووان باألراضووووو ي الفلسوووووطينية املحتلة  2021مايو/ آيار 27اإلنسوووووان في 

بما يشوومل القدس الشوورقية. وأتى انعقاد هذه الجلسووة بطلب من دولة باكسووتان، ممثلة عن دول منظمة 

العربية األعضووووووووووووواء باملجلس واملراقبين ودول أخرى. حيث وقع على التعاون اإلسوووووووووووووالمي باملجلس، والدول 

 دولة ذات صفة مراقب باملجلس. 43دولة عضو باملجلس و 20طلب انعقاد الجلسة 

وأكد رئيس لجنة حقوق اإلنسووووان العربية أن انعقاد الجلسووووة الخاصووووة ملجلس حقوق اإلنسووووان هو فقط 

تبني أعضوووووووووووووواء مجلس حقوق اإلنسووووووووووووووان مشوووووووووووووروع قرار الخطوة األولى، وأن نجوواح هووذه الخطوة مرهون ب

بتشوووكيل لجنة تحقيق واعتماده. وأشوووار إلى أن تشوووكيل لجنة التحقيق هو السوووبيل لتوثيق االنتهاكات التي 

 ارتكبت، وسيتبعها خطوات أخرى.

مع املدير التنفيذي للشووبكة  2021مايو/ آيار  17وكان رئيس لجنة حقوق االنسووان العربية قد تباحث في 

لعربية للمؤسووووسووووات الوطنية لحقوق اإلنسووووان حول سووووبل توثيق كافة االنتهاكات على املسووووتوى اإلقليمي ا

 من خالل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان استعدادا لهذه الخطوة.

 وتستمر لجنة حقوق اإلنسان في املتابعة وتقديم الدعم على مختلف املستويات.

 وووووووووووووىانتهووووووووووووووووووووووووووووووو

2021/5/24 
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بيان بشأن تشكيه مجلس حقوق اإلنسان للجنة تحقيق دائمة بانتهاكات ( 8ملحق رقم )

 حقوق اإلنسان في األراض ي الفلسطينية املحتلة وداخه إسرائيه

ترحب لجنة حقوق اإلنسوووووان العربية )لجنة امليثاق العربي لحقوق اإلنسوووووان( بالقرار الذي اتخذه مجلس 

بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة  2021مايو آيار  27حقوق اإلنسان بدورته الخاصة التي عقدت يوم 

عّينها رئيس املجلس للتحقيق داخل األراضووووو ي الفلسوووووطينية املحتلة بما فيها  مسوووووتمرة وعلى وجه السووووورعة ي 

القووودس الشووووووووووووورقيوووة وداخووول إسووووووووووووورائيووول في جميع االنتهووواكوووات املزعوموووة للقوووانون الووودولي اإلنسووووووووووووووواني وجميع 

 2021نيسوووووووووان /أبريل  13االنتهاكات والتجاوزات املزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسوووووووووان التي سوووووووووبقت 

ترات املتكررة وعوودم اإلسوووووووووووووتقرار ووقعووت منووذ هووذا التوواريخ وجميع األسوووووووووووووبوواب الجووذريووة الكووامنووة وراء التو 

وإطالة أمد النزاع بما في ذلك التمييز والقمع املنهجيان على أسووووووووووواس الهوية الوطنية أو األثنية أو العرقية 

 أو الدينية.

لقد حّدد القرار مسوووووووووووووارات عمل للجنة التحقيق بما يضووووووووووووومن احترام مبادئ حقوق اإلنسوووووووووووووان في التوثيق 

ة على االنتهوواكووات والتجوواوزات والجرائم املرتكبووة والعموول على نحو منه ي وجمع وتحليوول كوول األفعووال الوودالوو

د القرار أهمية العمل على 
ّ
على تسوووووووووووووجيل وحفظ املعلومات والوثائق وفقا ملعايير القانون الدولي كما اك

تحديد هوية املسوووووووووووووؤولين بغية ضووووووووووووومان مسووووووووووووواءلة مرتكبي االنتهاكات واوكل القرار الى اللجنة مهمة تقديم 

 للفالت من العقاب وضووووووووووووومان املسووووووووووووواءلة توصوووووووووووووي
ً
ات وال سووووووووووووويما ما يتعلق بتدابير املسووووووووووووواءلة تجنبا وانهاءا

القانونية بما في ذللك املسووووووووووووؤولية الفردية ومسووووووووووووؤولية القادة عن هذه االنتهاكات وتمكين ال ووووووووووووحايا من 

 الوصول الى العدالة.

ار بما في ذلك تكليفها بتقديم التوصيات ان الوالية الواسعة للجنة التحقيق املزمع تشكيلها بموجب القر 

لضوووومان احترام القانون الدولي اإلنسوووواني في األرض الفلسووووطينية بما في ذلك القدس الشوووورقية إضووووافة الى 

-A/ESالتوووودابير العمليووووة التي يمكن اتخوووواذهووووا ملتووووابعووووة تقرير األمين العووووام املقوووودم الى الجمعيووووة العووووامووووة )

تقوديم تقرير سووووووووووووونوي عن أنشوووووووووووووطتهوا الرئيسووووووووووووويوة الى مجلس حقوق ( وكوذلوك الطلوب الى اللجنوة ب10/794

اإلنسووووووان والى الجمعية العامة ، ان هذه الوالية الواسووووووعة تشووووووكل إضووووووافة إيجابية مهمة في مسووووووار نضووووووال 
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الشووووووعب الفلسووووووطيني من اجل حقوقه املشووووووروعة وفتح بشووووووكل مسووووووتمر ملفات لطاملا حاولت جهات عدة 

 عدم اثارتها خوف املساءلة.

عت لجنة حقوق اإلنسان العربية هذا الحراك الحقوقي منذ وقت مبكر حيث أصدرت بيانها األول لقد تاب

وهي إذ ترحووب  2021مووايو /آيووار  24وفي  2021مووايو/آيووار  17والبيووانووات الالحقووة في  2021مووايو/آيووار 9في 

بهوووا وبجميع  بهوووذا القرار فوووإنهوووا تووودعو بوووذات الوقوووت جميع الووودول على التعووواون مع هوووذه اللجنوووة كموووا تهيوووب

الجهات املانحة ان تحشوووووود على وجه السوووووورعة الدعم اإلنسوووووواني للسووووووكان املدنيين الفلسووووووطينين في األرض 

 الفلسطينية املحتلة بما فيها القدس الشرقية وان تلبي احتياجاتهم.

 وووووووووووو انتهوووووووووووووى وووووووووووو
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 1 ......................................................................................................................................................... :تقديم

 4 ..........................................................................................................................................................:تمهيد

 
ً
 6 .................................................................................................................................... اللجنة عضوية: أوال

 
ً
 7 ........................................................................................................ للجنة التنفيذي املكتب انتخاب: ثانيا

 
ً
 7 ................................................................................................... العربية اإلنسان حقوق  لجنة وضع: ثالثا

 
ً
 العربي بامليثاق األطراف والدول  العربية اإلنسان حقوق  لجنة بين األول  التشاوري االجتماع: رابعا

 10..................................................................................................... 29/12/2021 بتاريخ اإلنسان لحقوق 

 
ً
 13................ اإلنسان لحقوق  العربي امليثاق لجنة إلى العربية اإلنسان حقوق  لجنة مسمى تغيير: خامسا

 
ً
 14.......................................................... اإلنسان لحقوق  العربي امليثاق في العربية الدول  وضعية: سادسا

 
ً
 15..................................................................... اللجنة إلى األطراف الدول  من التقارير تقديم حالة: سابعا

 
ً
 17....................................... والدورية األولية للتقارير العربية اإلنسان حقوق  لجنة مناقشة دورات: ثامنا

 
ً
 21........................................................................................... العربية نساناإل حقوق  لجنة أنشطة: تاسعا

 
ً
 26....................................................................................... العربية اإلنسان حقوق  لجنة مشاركات: عاشرا

 30.................................................................................................................................................... :الخاتمة

 33...................................................................................................................................................... :املالحق

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

 34............................................................................................................................................. .واليتهم ومدد
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 األطراف والدول  العربية اإلنسان حقوق  لجنة بين األول  التشاوري االجتماع محضر( 2) رقم ملحق

 35.......................................................................... 29/12/2021 األربعاء اإلنسان لحقوق  العربي بامليثاق

 أو /انضمامها وتاريخ اإلنسان لحقوق  العربي امليثاق في األطراف الدول  بقائمة الخاص( 3) رقم ملحق

 38...................................................................................................... .2021 عام نهاية حتى عليه مصادقتها

 لحقوق  العربي امليثاق الى تنضم أو/ تصادق لم التي العربية الدول  بأسماء الخاص( 4) رقم ملحق

 39.................................................................................................................................................... .اإلنسان

 40............................... .العربي امليثاق في األطراف الدول  من التقارير تقديم بحالة الخاص( 5) رقم ملحق

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

 44........................................................................................................................................... .قطر دولة من

( بيان لجنة حقوق اإلنسان العربية حول انعقاد جلسة خاصة للمجلس الدولي لحقوق 7ملحق رقم )

 57..................................................................................................................................................... اإلنسان

( بيان بشأن تشكيل مجلس حقوق اإلنسان للجنة تحقيق دائمة بانتهاكات حقوق اإلنسان 8ملحق رقم )

 58..................................................................................... في األراض ي الفلسطينية املحتلة وداخل إسرائيل

 


