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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 تقديـ

إيمانًا مف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية، بأىمية نشر الوعي والثقافة في مجاؿ حقوؽ 
اإلنساف، وسعيًا منيا نحو جعؿ مخرجات عمميا في متناوؿ الجميع قدر اإلمكاف، 

ا ( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، التي تقرر أف م6/48ألحكاـ الفقرة )وتنفيذًا 
مبلحظاتيا وتوصياتيا، حوؿ الدوؿ األطراؼ في  يصدر عف المجنة مف تقارير بشأف

الميثاؽ، وثائؽ عمنية تعمؿ المجنة عمى نشرىا عمى نطاؽ واسع، أصدرت المجنة ىذا 
ًا مف أوؿ تقرير تمت صياتيا بدءالكتيب الذي يضـ جميع مبلحظات المجنة وتو 

 .2108حتى آخر تقرير عاـ  2102مناقشتو عاـ 
أربعة المجنة قد استعرضت وناقشت،  ذكر أنو حتى تاريخ ىذا الكتيب تكوفلوالجدير با

 دورية.أربعة تقارير أوليو، و تقارير  عشر تقريرًا، عشرة
تطورًا نوعيًا وكميًا لعمؿ المجنة، سيبلحظ  صيف أو الميتميفإف المتتبع مف المخت

ومنيجيًا لما صدر عف المجنة مف توصيات ومبلحظات، منذ أوؿ تقرير حتى آخر 
تقرير تضمنو ىذا المطبوع، حيث تحرص المجنة منذ نشأتيا عمى تطوير أداءىا في 
ىذا الشأف، مستميمًة أفضؿ الممارسات وأنجعيا، مف اآلليات التعاىدية في األمـ 

 ت اإلقميمية النظيرة.وكذلؾ اآللياالمتحدة 
نرجو مف اهلل أف يكوف ما يحتويو ىذا المطبوع مف ثمرة جيود امتدت لما يقرب مف 
عقد مف الزمف، مساىمًة مف ىذه المجنة في مجاؿ احتراـ وحماية وتعزيز الحقوؽ 

 اإلنسانية في البمداف العربية.
ء أعضاء المجنة، وفي الختاـ ال يسعني إال أف أتقدـ إلى السيدات والسادة الزمبل

بخالص الشكر عمى جيودىـ الحثيثة التي ساىمت في اإلرتقاء بعمؿ المجنة كمًا 
ونوعًا، والشكر موصوؿ إلى أمانة المجنة بشقييا الفني واإلداري عمى كؿ ما قدموه مف 
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عمؿ وتفاٍف في تسيير أمانة المجنة، فيـ وأعضاء المجنة يتكامبلف ويشكبلف الجناحاف 
 بيما المجنة نحو النجاح واإلنجاز.المذاف تحمؽ 

 
 واهلل ولي التوفيؽ،،

  
 محمد جمعة فزيعالمستشار 

 رئيس لجنة حقوؽ االنساف العربية
 )لجنة الميثاؽ(
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 االولى الدورة

22/1-5/5/2102 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 املنلكة االردنية اهلامشية 

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2102 القاىرة،
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ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقريػر المقػدـ مػف المممكػة األردنيػة الياشػمية  .0
قػػػدة بمقػػػر الجامعػػػة العربيػػػة مػػػف الميثػػػاؽ فػػػي جمسػػػاتيا المنع 48بمقتضػػػى المػػػادة 
 واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية: 2102أبريؿ  2و 0بالقاىرة يومي 

 
 أوال: مالحظات 

 أ. مالحظات عامة 
تشيد المجنة بالمممكة األردنية الياشمية التي كانت أوؿ دولة تصدؽ عمى الميثػاؽ  .2

يػػػر حػػػوؿ حقػػػوؽ العربػػػي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، فكانػػػت ليػػػا الريػػػادة فػػػي تقػػػديـ أوؿ تقر 
اإلنساف المنصوص عمييا في ىذا الميثاؽ، كما تينئيا عمى األداء االيجػابي جػدا 
الػػذي قدمػػو وفػػد الدولػػة الػػذي دخػػؿ فػػي حػػوار تفػػاعمي مػػع أعضػػاء المجنػػة، وقػػػدـ 
إضػػػافة ىامػػػة لمتقريػػػر بػػػرده المػػػدعـ باإلحصػػػائيات والمعمومػػػات والحجػػػ  القانونيػػػة 

و األمر الذي مكنيـ مف اطػبلع أوسػع عمػى عمى جؿ استفساراتيـ وتساؤالتيـ، وى
وضػػعية حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي ىػػذه الدولػػة. وال يفػػوت المجنػػة أف تنػػوه أيضػػا بالمكانػػة 
المتقدمػة التػػي تحتميػػا المممكػػة األردنيػػة الياشػمية مػػف خػػبلؿ انجازاتيػػا فػػي مختمػػؼ 
مجػػاالت حقػػوؽ اإلنسػػاف، لػػيس فقػػط عمػػى صػػعيد اإلصػػبلحات الدسػػتورية اليامػػة 

ت بيػػا بػػؿ أيضػػا عمػػى أرض الواقػػع، كمػػا ىػػو الشػػأف مػػثبل بالنسػػبة لمتقػػدـ التػػي قامػػ
المحػػرز فػػي مجػػاؿ محػػو األميػػة، وفػػي مجػػاؿ محاربػػة العنػػؼ األسػػري، وكػػذا فيمػػا  

 يخص الموازنات الخاصة باألطفاؿ.     
تػػدعيما ليػػذا المجيػػود المبػػػذوؿ مػػف طػػرؼ المممكػػة األردنيػػػة الياشػػمية فػػي مجػػػاؿ  .3

حمايتيػا كمػا يبػرز ذلػؾ بوضػوح مػف محتػوي التقريػر ومػف تعزيز حقػوؽ اإلنسػاف و 
مساىمة وفدىا في مناقشتو، ولغرض اسػتكماؿ ىػذا المسػعى مػف أجػؿ تطبيػؽ كػؿ 

 أحكاـ الميثاؽ، فإف المجنة تبلحظ ما يمي: 
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ف جاء بشكؿ عاـ موافقا لممعػايير التػي اعتمػدتيا  .4 إف المجنة تبلحظ كوف التقرير وا 
تيا لمػػدوؿ المعنيػػة لتعػػد تقريرىػػا عمػػى ضػػوئيا إال كخطػػوط استرشػػادية عامػػة وأرسػػم

 انو لـ يراع في بعض جوانبو ما جاء في ىذه المعايير مف توجييات.
كما تبلحظ عدـ تضمف التقريػر مػا يػوحي بمسػاىمة واسػعة لجيػات ويػر حكوميػة  .5

 في إثراء محتواه وإلوفالو مشاركة المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف. 
التقريػر فػي مقدمتػػو العامػة جػاء محػػدودا جػدا مػف حيػػث تبلحػظ المجنػة أف محتػػوي  .6

تقػػػػػديـ دولػػػػػة المممكػػػػػة األردنيػػػػػة الياشػػػػػمية فػػػػػي مختمػػػػػؼ مظػػػػػاىر حياتيػػػػػا العامػػػػػة 
ومؤشػػػراتيا السياسػػػية واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة، كمػػػا فػػػي إوفالػػػو التطػػػرؽ لتنظػػػيـ 

 السمطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
يبيف بوضوح مكانة الميثاؽ في النظاـ القانوني  تبلحظ المجنة أيضا أف التقرير لـ .7

األردني وتوسع ىذه المبلحظة لمكانة االتفاقيات الدولية بوجو عاـ في ىذا النظاـ 
القانوني، كما أنو لـ يبيف الجيود المبذولة مف اجؿ التعريؼ بالميثاؽ ونشػر ثقافػة 

لة في مختمػؼ حقوؽ اإلنساف وبالذات نشر ثقافة التسامح مف خبلؿ سياسات الدو 
 المجاالت.

تبلحػػظ المجنػػة أيضػػا أف معالجػػة الحقػػوؽ كمػػا جػػاءت مرتبػػة فػػي الميثػػاؽ العربػػي  .8
لحقوؽ اإلنساف لـ تتـ في بعض الحاالت وفقا لممعايير التي حددتيا المجنة )مثبل 
العوائػػؽ التػػي تحػػوؿ دوف ممارسػػة حػػؽ مػػف الحقػػوؽ، الػػنص عمػػى ىػػذا  الحػػؽ فػػي 

س سػػػػػمبا عمػػػػػى معالجػػػػػة التقريػػػػػر لػػػػػبعض الحقػػػػػوؽ التشػػػػػريع الػػػػػداخمي(، ممػػػػػا انعكػػػػػ
 المنصوص عمييا في الميثاؽ.
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 ب. مالحظات تتعمؽ بمحتوى التقرير 
تبلحظ المجنة مف خبلؿ اطبلعيػا عمػى التقريػر ومػف خػبلؿ المناقشػة التػي دارت  

حولو عدة مبلحظات في موضوع الحقوؽ المتنوعة المنصوص عمييا في الميثاؽ 
 ر توجز أبرزىا في ما يمي:     التي عالجيا التقري

 
ولكػػػف تبلحػػػظ بأسػػػؼ عػػػدـ الػػػنص  2100تػػػثمف المجنػػػة التعػػػديؿ الدسػػػتوري لسػػػنة  .9

مػػف الدسػػتور عمػػى المسػػاواة بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة، ممػػا يترتػػب  6صػػراحة فػػي المػػادة 
عنو شعور المػرأة بأنيػا ويػر مسػاوية لمرجػؿ، وىػو مػا يتنػاقض مػع أحكػاـ الميثػاؽ 

اقيػػػػات الدوليػػػػة المكرسػػػػة لمبػػػػدأ عػػػػدـ التمييػػػػز عمػػػػى أسػػػػاس ومػػػػع العديػػػػد مػػػػف االتف
الجػػنس، كمػػػا ىػػػو الشػػػأف فػػي اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لمكافحػػة التمييػػػز ضػػػد المػػػرأة 

 والتي يعد االردف طرؼ فييا.
مػف قػانوف العقوبػات، ولكػف تبلحػػظ  218تػثمف المجنػة التعػديؿ الػوارد عمػى المػادة  .01

ي في مقدمتيا كوف العقوبة المنصوص أنو يبقى محدود األثر مف عدة جوانب يأت
عمييػػػا فيػػػو لمرتكػػػب التعػػػذيب ال تتناسػػػب إطبلقػػػا مػػػع خطػػػورة ىػػػذا الفعػػػؿ، كمػػػا أف 

 المجنة لـ تتمكف مف االطبلع عمى مدي تطبيؽ ىذا النص في الواقع.
تبلحظ المجنة عدـ وجود نصوص خاصة لمتعويض في حاالت التعػذيب والحػبس  .00

لقانونيػة لمضػحايا بالنجاعػة الكافيػة باالعتمػاد عمػى التعسفي؛ إذ ال تكوف الحماية ا
نػػػص عػػػاـ فػػػي القػػػانوف المػػػدني لػػػـ يوجػػػد أصػػػبل ليطبػػػؽ فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الحػػػاالت 

 االستثنائية الناتجة عف تجاوزات أعواف السمطة العمومية وخرقيـ القانوف.
تسػػجؿ المجنػػة عػػدـ وجػػود آليػػات رقابػػة لحمايػػة األفػػراد المعرضػػيف إلجػػراء تجػػارب  .02

 مييـ قد تكوف تحت إكراه مادي أو معنوي )فئات ضعيفة أو مستضعفة(.طبية ع
تسػػتخمص المجنػػة مػػػف اطبلعيػػا عمػػػى التقريػػر ومػػػف المناقشػػة أف ىنػػػاؾ نوعػػا مػػػف  .03

التعػػارض بػػيف أحكػػاـ قػػانوف حمايػػة وثػػائؽ أسػػرار الدولػػة )الػػذي كػػاف فػػي األصػػؿ 
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ي جػػدا مؤقتػػا وداـ مطػػوال( وقػػانوف الحػػؽ فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات الضػػرور 
 لحماية حرية التعبير.

لػػػػػـ يوضػػػػػح التقريػػػػػر الضػػػػػمانات التػػػػػي تممييػػػػػا ضػػػػػرورة الفصػػػػػؿ بػػػػػيف األشػػػػػخاص  .04
 الموقوفيف احترازيا واألشخاص المحكوـ عمييـ نيائيا.

لػػػػـ يوضػػػػح التقريػػػػر الضػػػػمانات التػػػػي تممييػػػػا ضػػػػرورة عػػػػدـ تعػػػػرض األشػػػػػخاص  .05
 الموقوفيف احترازيا لممعاممة القاسية.

نات المكفولػػة فػػي حػػاالت التوقيػػؼ اإلداري السػػيما واف لػػـ يوضػػح التقريػػر الضػػما .06
السػػػمطة اإلداريػػػة التػػػي تتخػػػذ قػػػرارات التوقيػػػؼ ىػػػي ذات صػػػبلحيات واسػػػعة، بػػػؿ 
وتعتبػػػػػر المجنػػػػػة قػػػػػانوف منػػػػػع الجػػػػػرائـ الػػػػػذي يخػػػػػوؿ السػػػػػمطة اإلداريػػػػػة أف توقػػػػػؼ 
األشػػخاص تقريبػػا خػػارج إطػػار القػػانوف؛ إذ والبػػا مػػا يسػػتند التوقيػػؼ لمجػػرد سػػموؾ 

أنػػػو خطيػػػر ال يػػػتبلءـ إطبلقػػػا مػػػع مبػػػادئ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي العديػػػد مػػػف  تقػػػدر
مظاىرىا. فمف جية أولى يمكف أف تشكؿ الخطػورة اإلجراميػة التػي تبػرر التوقيػؼ 
اإلداري مجػػرد ذريعػػة يصػػبح معيػػا ىػػذا اإلجػػراء فػػي بعػػض الحػػاالت وسػػيمة قمعيػػة 

يرا بقرينة البػراءة. تتجاوز الحدود الظاىرية التي وجد مف أجميا وتمحؽ مساسا خط
ومػػػػف ناحيػػػػة ثانيػػػػة تبلحػػػػظ أف األعػػػػداد اليائمػػػػة مػػػػف األشػػػػخاص الموقػػػػوفيف بيػػػػذه 
الطريقة حسب مػا تشػير إليػو اإلحصػائيات تجعػؿ ىػذا اإلجػراء ينطػوي حتمػا عمػى 
المسػػػاس بمبػػػادئ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، السػػػيما وىػػػو ذو تػػػأثير أكثػػػر عمػػػى فئػػػة الفقػػػراء 

كفالػػة الماليػػة ويصػػبح القيػػد األمنػػي المثبػػػت الػػذيف لػػيس ليػػـ القػػدرة عمػػى تحمػػػؿ ال
 بحقيـ )صحيفة السوابؽ العدلية( عائقا عف ممارسة أي وظيفة.

تسػػػتخمص المجنػػػة مػػػػف التقريػػػر أف ىنػػػػاؾ عػػػدـ تػػػػوازف إقميمػػػي فػػػػي إنشػػػاء محػػػػاكـ  .07
 األحداث، وأف مشروع القانوف الخاص باإلحداث لـ يصؿ بعد لنيايتو.
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معالجػة المشػاكؿ الناتجػة عػف عػدـ االعتػراؼ  تبلحظ المجنة إوفػاؿ التقريػر لكيفيػة .08
بالجنسػػػية األردنيػػػة ألبنػػػاء المػػػرأة األردنيػػػة المتزوجػػػة مػػػف أجنبػػػي وىنػػػا أيضػػػا تثػػػور 

 مشكمة التمييز بيف المرأة والرجؿ .
تبلحظ المجنة أف التقرير ال يتضمف موقفا واضػحا حػوؿ مشػكمة التحػرش الجنسػي  .09

 في أماكف العمؿ.
 يتمتػع بحمايػة كافيػة ضػد العنػؼ بمػا فػي دالػؾ العنػؼ تبلحظ المجنة أف الطفػؿ ال .21

 في إطار األسرة.
تبلحػػػظ المجنػػػة عػػػدـ تػػػوازف صػػػارخ فيمػػػا يخػػػص ظػػػاىرة االكتظػػػاظ فػػػي المػػػدارس  .20

الحكوميػػة، ومػػف ثػػـ حتمػػا مسػػتوي ونوعيػػة التعمػػيـ بػػيف مؤسسػػات التعمػػيـ النظػػامي 
لدراسػػػات والتعمػػػيـ الخػػػاص، كمػػػا تبلحػػػظ عػػػدـ إتاحػػػة فػػػرص متكافئػػػة لبللتحػػػاؽ با

 العميا.
تبلحػػػظ المجنػػػة ضػػػعؼ فػػػرص االلتحػػػاؽ بػػػالتعميـ النظػػػامي بالنسػػػبة لموافػػػديف مػػػف  .22

 الخارج مف وير المتمتعيف بالجنسية األردنية.
تشػػيد المجنػػة بفػػتح عػػدة سػػبؿ أمػػاـ الشػػكاوي إال أنيػػا تبلحػػظ أف التقريػػر لػػـ يوضػػح  .23

ي ومػػػدي إلػػػى أي مػػػدي تسػػػتجيب اإلدارات المختمفػػػة لمػػػا يطمػػػب فػػػي ىػػػذه الشػػػكاو 
 الحصوؿ عمى النتائ  المرجوة منيا.

تبلحػػػظ المجنػػػة بعػػػض الػػػنقص فػػػي تشػػػريعات العمػػػؿ أو عمػػػى صػػػعيد الواقػػػع فيمػػػا  .24
يتعمػػؽ بحريػػة تكػػويف النقابػػات وتشػػغيؿ األحػػداث والتػػأميف االجتمػػاعي لمعمػػاؿ فػػي 

 بعض القطاعات.
العػاـ يتمقػى تثمف المجنة إشارة التقرير إلى أف مكتب المظالـ التابع لمديرية األمػف  .25

مئػػات الشػػكاوي ضػػد أعػػواف اإلدارة عػػف مخالفػػات قانونيػػة، إال أنيػػا ال تجػػد تفسػػيرا 
لعػػدـ وجػػود أي شػػكوي إطبلقػػا عػػف حالػػة تعػػذيب إال فػػي كػػوف المصػػمحة المعنيػػة 
ويػػر مؤىمػػة لمتوجػػو إلييػػا حينمػػا يتعمػػؽ األمػػر بالشػػكاوي فػػي ىػػذا المجػػاؿ، كمػػا أف 
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مكتػػػب المظػػالـ التػػابع لممديريػػػة  دمياالمجنػػة تبلحػػظ ضػػعؼ الضػػػمانات التػػي يقػػ
 العامة لؤلمف العاـ الذي تدور حولو شبية عدـ االستقبللية.

تبلحظ المجنة نوعا مف الغموض في الفصؿ بيف مفيومي حؽ العفو العاـ والعفػو  .26
 الخاص مف حيث السمطة المخوؿ ليا أف تمارس كبل منيما.

تػػي يمكػػف أف تنطػػوي عمػػى تبلحػػظ المجنػػة عػػدـ توضػػيح حػػدود المصػػادرة بدقػػة وال .27
مسػػاس بحػػؽ الممكيػػة الخاصػػة فػػي بعػػض الحػػاالت، وىػػو حػػؽ أساسػػي مػػف حقػػوؽ 

 اإلنساف.
تبلحػػػظ المجنػػػة أف العبلقػػػات بػػػيف المػػػالكيف والمسػػػتأجريف حسػػػبما ىػػػي محػػػددة فػػػي  .28

القػػػانوف ويػػػر متوازنػػػة ممػػػا يػػػؤثر سػػػمبا عمػػػى حقػػػوؽ المػػػالكيف وال يضػػػمف حقػػػوؽ 
 المستأجريف.

وارؽ بػيف السػػكاف فػي ممارسػػة بعػض الحقػػوؽ خاصػة منيػػا تبلحػظ المجنػػة وجػود فػػ .29
تمؾ المتعمقة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة الحقوؽ المتعمقػة 

 بصحة اإلنساف.
 

 توصيات -ثانيا.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتدعيـ اإلصبلح الدستوري بما يضمف مكانة سػامية  .31

دمػػػاج أحكامػػػو فػػػي تشػػػريعاتيا ألحكػػػاـ الميثػػػاؽ فػػػي النظػػػاـ القػػػانون ي لمدولػػػة بػػػؿ وا 
 الداخمية.

توصػػي المجنػػة بعػػدـ االكتفػػاء بػػنص المػػادة السادسػػة الحاليػػة مػػف الدسػػتور والػػنص  .30
صػػراحة فيػػو عمػػى المسػػاواة بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة، وتكممػػة ىػػذا المبػػدأ بالعمػػؿ عمػػى 

مييزيػػػة تطػػػوير التشػػػريع لتفعيػػػؿ دور المػػػرأة األردنيػػػة وحمايتيػػػا مػػػف اإلجػػػراءات الت
 القائمة عمى أساس الجنس في مختمؼ مجاالت الحياة.
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تحػػػػث المجنػػػػة الدولػػػػة الطػػػػرؼ عمػػػػى تعػػػػديؿ قػػػػانوف الجنسػػػػية بمػػػػا يكفػػػػؿ االعتػػػػراؼ  .32
 بالجنسية األردنية ألبناء المرأة األردنية المتزوجة مف أجنبي.

تؤكد المجنة عمى ضرورة إلغاء قانوف منع الجرائـ الذي يخوؿ السمطة اإلدارية أف  .33
وقػػؼ األشػػخاص تقريبػػا خػػارج إطػػار القػػانوف كمػػا تمػػت مبلحظتػػو أعػػبله أو عمػػى ت

األقؿ وضع إطار قانوني جديد تحدد بمقتضاه ضوابط عمؿ الحاكـ اإلداري ويحد 
مػػػف صػػػبلحياتو ويخضػػػع قراراتػػػو لمرقابػػػة مػػػف جيػػػة محػػػددة بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع معػػػايير 

ة لمغايػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف خاصػػػػة بقصػػػػر التوقيػػػػؼ اإلداري عمػػػػى حػػػػاالت محػػػػدود
 واستثنائية ومنعو إطبلقا بالنسبة لؤلحداث.

توصػػػػي المجنػػػػة باتخػػػػاذ تػػػػدابير إضػػػػافية مػػػػف أجػػػػؿ الوقايػػػػة مػػػػف المعاممػػػػة القاسػػػػية  .34
والميينة والتعذيب بػؿ وحظرىػا؛ وذلػؾ بسػف تشػريع جديػد يػنص فيػو صػراحة عمػى 
اعتبػػار مثػػؿ ىػػذه المعػػامبلت وخاصػػة التعػػذيب أفعػػاال خطيػػرة جػػدا، ممػػا يسػػتوجب 

اعيا ألحكػاـ خاصػة فيمػا يتعمػؽ بتقػادـ الػدعوي العموميػة بشػأنيا وأف تطبػػؽ إخضػ
عمػػػى مرتكبييػػػا عقوبػػػات تتناسػػػب مػػػع ىػػػذه الخطػػػورة، كمػػػا يجػػػب أف يضػػػمف ىػػػذا 
التشريع تمقي األطباء الشرعييف تدريبات عمى كيفية رصد وتوثيؽ جرائـ التعذيب، 

 وفتح مراكز معتمدة إلعادة تأىيؿ مف تعرضوا لمتعذيب.
كػػد المجنػػة عمػػى ضػػرورة سػػف تشػػريع خػػاص بتعػػويض ضػػحايا الحػػبس التعسػػفي تؤ  .35

والمعاممة القاسية والتعذيب ألف الػنص العػاـ السػاري المفعػوؿ حاليػا ال يحقػؽ كمػا 
 تمت مبلحظتو حماية قانونية كافية لوصوؿ ضحايا ىذه التجاوزات لحقوقيا.

تشػػػريعية والقضػػػائية تػػػدعو المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ إلػػػى اتخػػػاذ مزيػػػد مػػػف التػػػدابير ال .36
 لضماف تمقي الشكاوي ضد أعواف اإلدارة عف المخالفات القانونية.

توصػػي المجنػػة الييئػػات المعنيػػة فػػي الدولػػة الطػػرؼ باالسػػتمرار فػػي بػػرام  التوعيػػة  .37
بمخػػػاطر جريمػػػة االتجػػػار بالبشػػػر لموقايػػػة منيػػػا ومكافحتيػػػا وخاصػػػة بتعزيػػػز دور 

ات ويػػر الحكوميػػة لممسػػاىمة فػػي مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني وويرىػػا مػػف المؤسسػػ
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ىذه التوعية، وتوصي كذلؾ بتوفير مراكز تأىيمية لضػحايا االتجػار بالبشػر ومنيػا 
عمى سبيؿ المثاؿ إقامػة دور إيػواء ومسػاعدتيـ بتقػديـ المشػورة القانونيػة والصػحية 

 البلزمة لمضحايا.
بيػا الدولػة  تؤكد المجنة عمى ضرورة اتخاذ المزيد مف الخطػوات الفعميػة التػي تقػوـ .38

لترسيخ ثقافة حقوؽ اإلنساف في المممكة، والتػي مػف شػانيا تعزيػز منظومػة حقػوؽ 
اإلنسػػػاف بػػػإدراج مفاىيميػػػا ضػػػمف المنػػػاى  المدرسػػػية والجامعيػػػة وبالكيفيػػػات التػػػي 
تسمح بنشر معمؽ لثقافة حقػوؽ اإلنسػاف، باإلضػافة إلػى تنقيػة  المنػاى  الدراسػية 

 ر المعارضة لمبادئ ولمقيـ اإلنسانية.عمى مختمؼ المستويات مف األفكا
توصي المجنة الدولة الطػرؼ بالقيػاـ فػي أقػرب اآلجػاؿ بتعػديؿ قػانوف ضػماف حػؽ  .39

الحصػوؿ عمػػى المعمومػػات بحيػػث تػػتـ كافػة اإلجػػراءات المتعمقػػة بػػو بسػػيولة ويسػػر 
باالضػػافة الػػى الغػػاء القػػانوف المؤقػػت الخػػاص بحمايػػة اسػػرار وثػػائؽ الدولػػة، وذلػػؾ 

 وؿ عمى المعمومات دوف قيود او عراقيؿ.لضماف الحص
تحػػػث المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ عمػػػى إيجػػػاد آليػػػات لمرقابػػػة ومتابعػػػة تطبيػػػؽ القػػػانوف  .41

عطػػػاء اىتمػػػاـ  المتعمػػػؽ بحمايػػػة األشػػػخاص المعػػػاقيف وخاصػػػة ضػػػماف تشػػػغيميـ وا 
 خاص لؤلطفاؿ المعوقيف.

داخػػػؿ  تؤكػػػد المجنػػػة عمػػػى ضػػػرورة الحظػػػر التػػػاـ لجميػػػع أشػػػكاؿ العقوبػػػات البدنيػػػة .40
األسػػرة وفػػي جميػػع األمػػاكف بمػػا فييػػا المؤسسػػات الخاصػػة والعامػػة، والعمػػؿ عمػػى 
توعية القائميف عمى رعاية األطفاؿ فػي جميػع المؤسسػات باآلثػار السػمبية الناتجػة 

 عف العقوبات البدنية والحد مف أشكاؿ التأديب العنيفة بشكؿ عاـ.
يعات عماليػة يراعػى فييػػا توصػي المجنػة الدولػة الطػػرؼ باإلسػراع فػي إصػدار تشػػر  .42

المعػػػايير الخاصػػػة بحقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ كمػػػا تػػػـ التعبيػػػر عنيػػػا  فػػػي 
الميثاؽ وخاصػة بمػا يضػمف اسػتقبللية النقابػات وحريتيػا فػي إجػراء انتخابػات حػرة 
ونزييػػػة والمسػػػاواة التامػػػة فػػػي األجػػػور والمسػػػتحقات الماليػػػة بػػػيف كػػػؿ مػػػف الرجػػػؿ 
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لتحرش الجنسي في العمػؿ فػي كػؿ مػف القطػاعيف العػاـ والمرأة، باإلضافة لحظر ا
والخػػػػاص، وخمػػػػؽ آليػػػػات االنتصػػػػاؼ لممػػػػرأة فػػػػي حػػػػاالت الشػػػػكاوي مػػػػف التمييػػػػز 

 والتحرش الجنسي. 
تؤكػػػد المجنػػػة عمػػػى ضػػػرورة تػػػدعيـ اإلصػػػبلحات التػػػي تمػػػت المبػػػادرة بيػػػا بإدخػػػاؿ  .43

لقضػاء تعديبلت عمى قانوف الجمعيات الخيرية بإضافة تعديبلت أخري تسػتيدؼ ا
عمى العوائؽ التي تقؼ حائبل دوف ممارسة الحؽ في تكويف الجمعيات بأكبر قدر 

 مف المرونة.
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 ( الدورة األولى0ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير المممكة األردنية الياشمية 

 :أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية

 المجنة رئيس  الدكتور/ عبد الرحيـ يوسؼ العوضي 

 /نائب الرئيس ىادي بف عمي اليامي الدكتور 

 المجنة ومقرر التقرير وعض الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة يونس المستشار/ أسعد نعيـ 

 عضو المجنة األستاذ/ عاصـ منصور ربابعة 

 :ولـ يتمكف مف الحضور كبًل مف  

 مقرر المجنة  / خميفة يوسؼ الكعبيالسيد 

 المجنة عضو السفير/ طاىر الحسامي 

 
 

 

 

 

 



 -19- 

 ( الدورة األولى2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير المممكة األردنية الياشمية

 :وفد المممكة األردنية الياشمية

 بشػػػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػػػاني  /السػػػػػػػػػػػػػفير
 الخصاوانة

والمنػدوب الػدائـ  سفير المممكة األردنيػة الياشػمية
 )رئيس الوفد( لدي جامعة الدوؿ العربية

  رة األمف العاـمدير إدا  العقيد / ماىر الشيشاني 

 وزارة العدؿ القاضي / جبلؿ الزعبي 

 وزارة التنمية االجتماعية السيد/عايش العواممة 

 وزارة الداخمية السيد/ محمد الزعبي 

 وزارة الخارجية السيد/ عماد الضمور 

 وزارة العمؿ السيد/ فيصؿ الفايز 
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الثانية الدورة

01-02/01/2102 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 اجلنهورية اجلزائرية الدميكراطية الشعبية

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2102 القاىرة،
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 المقدمة 
ساف العربية التقرير المقدـ مف الجميورية الجزائرية ناقشت لجنة حقوؽ اإلن -

مف الميثاؽ في دورتيا الثانية بمقر  48الديمقراطية الشعبية بمقتضى المادة 
واعتمدت  2102أكتوبر  06و  05جامعة الدوؿ العربية بالقاىرة يومي 

 المبلحظات والتوصيات التالية.
الشعبية التي كانت ثاف دولة  تشيد المجنة بالجميورية الجزائرية الديمقراطية -

عربية تصادؽ عمى الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، كما ترحب المجنة 
بالحوار التفاعمي المفتوح الذي أجرتو مع وفد الدولة الذي ضـ ممثميف مف 
مختمؼ الوزارات، وقدـ معمومات إضافية بإجابتو عمى استفسارات وتساؤالت 

، وىو األمر الذي مكنيـ مف اطبلع أوسع أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية
عمى حالة حقوؽ اإلنساف في الجزائر. كما تقدر المجنة تعاوف الدولة الطرؼ 
في تسييؿ عقد ورشة العمؿ التعريفية السابقة لممناقشة، والتي عقدتيا المجنة 
في العاصمة الجزائرية، لمفريؽ الحكومي المعني بإعداد التقرير ولممثمي 

تمع المدني، وقد كاف لذلؾ التعاوف دور فاعؿ في تحقيؽ مؤسسات المج
 األىداؼ المرجوه مف عقدىا.

تقدر المجنة الجيد المبذوؿ مف الدولة الطرؼ في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ  -
اإلنساف، وذلؾ مف خبلؿ انضماميا إلى جممة مف الصكوؾ الدولية واإلقميمية 

البيئة التشريعية الحاضنة الخاصة بحماية حقوؽ اإلنساف، ومواصمة تحسيف 
 إلعماؿ حقوؽ اإلنساف.

تثمف المجنة المبادرة بميثاؽ المصالحة الوطنية والسمـ المعتمد باستفتاء شعبي  -
ومواصمة الجيود الحثيثة والفعالة في استكماؿ تحقيؽ مسار عممية المصالحة 

 الوطنية والسمـ عمى ارض الواقع.
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 أواًل: مالحظػػات
 :مالحظات عامة -أ

  تسجؿ المجنة أف التقرير المقدـ مف الدولة الطرؼ جاء بصفة عامة موافقا
لممعايير والخطوط اإلرشادية التي وضعتيا المجنة إلعداد التقارير، إال إف المجنة 

 تبلحظ ما يمي: 
لـ يذكر في التقرير الجيات والمؤسسات التي أعدتو فضبل عف انو   -أ

مجتمع المدني في لـ تكف ىناؾ مشاركة واسعة مف مؤسسات ال
 إعداده.

لـ يراع في إعداد التقرير الترتيب الشكمي وفؽ ما ورد في القسـ  -ب
األوؿ مف محتوي التقرير حيث لـ يفرد الييكؿ السياسي العاـ لمدولة 

 بعد ذكره لمخصائص  الديمغرافية لمبمد . 
تبلحظ المجنة أف معالجة الحقوؽ كما جاءت مرتبة في الميثاؽ  -ت

إلنساف لـ تتـ في بعض الحاالت وفقا لممعايير التي العربي لحقوؽ ا
حددتيا المجنة )مثبل العوائؽ التي تحوؿ دوف ممارسة حؽ مف 

ذا الحؽ في التشريع الداخمي( مما انعكس ھالحقوؽ، النص عمى 
سمبا عمى معالجة التقرير لبعض الحقوؽ المنصوص عمييا في 

 الميثاؽ.
 ب. مالحظات تتعمؽ بمحتوى التقرير:

حظ المجنة مف خبلؿ اإلطبلع عمى التقرير ومف خبلؿ المناقشة التي دارت حولو تبل
عدة مبلحظات في موضوع الحقوؽ المتنوعة المنصوص عمييا في الميثاؽ التي 

 توجز أبرزىا فيما يمي:عالجيا التقرير، 
تعرب المجنة عف ارتياحيا لمتقدـ الذي أحرزتو الدولة في تقميص عدد الجرائـ التي  .1

وجب عقوبة اإلعداـ، وير أف التقرير لـ يشر إلى عدد أحكاـ اإلعداـ التي تـ تست
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 العفو بشأنيا أو تـ استبداؿ عقوبة اإلعداـ فييا بعقوبات أخؼ.
تبلحظ المجنة أف التشريع الجزائري ال ينص صراحة عمى إبطاؿ أي تصريح أو  .2

 اعتراؼ قد تـ الحصوؿ عميو عف طريؽ التعذيب. 
قانوف العقوبات الجزائري القسـ الخامس منو مكرر المتعمؽ  تبلحظ المجنة أف .3

باالتجار باألشخاص ألوراض العمؿ واالستغبلؿ الجنسي ال ينص صراحة عمى 
حماية ضحايا االتجار بالبشر. كذلؾ تبلحظ المجنة أف التقرير لـ يوضح ما إذا 

 كاف ىناؾ آلية لتطبيؽ القانوف المشار اليو.
لمضمانات المقررة في الدستور الجزائري بشأف استقبلؿ تبدي المجنة ارتياحيا  .4

السمطة القضائية، تبلحظ المجنة ومبة السمطة التنفيذية في المجمس األعمى 
 لمقضاء األمر الذي قد يؤثر عمى استقبللية السمطة القضائية.

عمى الروـ مف الجيود المبذولة مف الدولة الطرؼ في سف تشريعات تضمف  .5
القضاء إال أف المجنة تبدي قمقيا نحو عدـ وضوح معايير وتكفؿ استقبللية 

 وصبلحيات تعييف القضاة وعزليـ وترقيتيـ، وأيضا أعضاء النيابة العامة.
تبلحظ المجنة عدـ وضوح المعايير التي يتـ االستناد عمييا لتعويض األشخاص  .6

ية، عف األضرار الناتجة عف الخطأ في التوقيؼ أو التعويض عف األخطاء القضائ
كذلؾ وياب طرؽ المراجعة اإلدارية أو القضائية لمقرارات الصادرة عف لجنة 

 التعويض، األمر الذي ال يوفر حماية قانونية كافية لضحايا تمؾ األخطاء. 
تبلحظ المجنة توسع قاض التحقيؽ في المجوء إلى الحبس االحتياطي دوف التقيد  .7

 اإلجراءات الجزائية.أحيانا بالضوابط والمعايير المحددة في قانوف 
تبدي المجنة ارتياحيا لجيود الدولة الطرؼ في إتاحة المعمومات حوؿ إعداد  .8

وأماكف االحتجاز والمؤسسات العقابية إال أف المجنة تبلحظ عدـ إتاحة الزيارات 
المفاجئة لمجيات المختمفة والتي تسمح باطبلع أوسع عمى أوضاع أماكف 

 شكؿ فعمي.االحتجاز والمؤسسات العقابية ب
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لعاـ  16-02ات رقـ ػػػػػػػػػػػػػػتسجؿ المجنة قياـ الدولة الطرؼ بإصدار قانوف الجمعي .9
الذي أتاح لممجتمع المدني دورا أكثر نشاطا في تقديـ مساىماتو وخبرتو.  2102

إال إف المجنة تبلحظ وجود وموض في اإلجراءات البلحقة التي تمكف الجمعية 
( يوما مف إيداع 61ة عمى أرض الواقع عقب مرور )مف ممارسة أنشطتيا الفعمي

طمب التسجيؿ لدي اإلدارة في حاؿ عدـ رد اإلدارة بالموافقة أو الرفض الصريحيف 
 عمى إنشاء الجمعية.

تبلحظ استمرار مشكمة العنؼ الموجو ضد النساء واألطفاؿ في الدولة الطرؼ  .11
 منزلي ضد المرأة. وعدـ فاعمية سياسة الرصد واإلببلغ عف حاالت العنؼ ال

تبلحظ المجنة عدـ وضوح اإلجراءات التي تتخذىا  مفتشية العمؿ في  .11
ممارستيا لمتفتيش عمى أماكف العمؿ لمنع أي تمييز بيف العماؿ سواء في 
األجور أو أي مميزات وظيفية أخري، حينما يتعمؽ األمر  بسوؽ العمؿ وير 

 الرسمية أو السوؽ الموازية. 
ود التي تبذليا الدولة الطرؼ في مجاؿ خدمات الرعاية تقدر المجنة الجي .12

الصحية مجاًنا وتحقيؽ أىداؼ األلفية في مجاؿ الحد مف وفيات األطفاؿ 
ووفيات األميات. إال أف المجنة تبلحظ عدـ وصوؿ مستويات الخدمة الصحية 

 لممستويات المطموبة لتحقيؽ أعمى  مستوي مف الصحة البدنية والعقمية.
 وجود خطة عمؿ وطنية لمتوعية والتثقيؼ بعوامؿ التموث البيئي. تبلحظ عدـ .13
تبدي المجنة ارتياحيا لتكريس حماية األشخاص المعاقيف في النصوص  .14

الدستورية والتشريعات ذات الصمة، وتبلحظ المجنة أف القوانيف تستند إلى 
مقاربة رعائية تجعؿ مف األشخاص المعاقيف أشخاصًا بحاجة إلى مساعدة 

ة بغض النظر عف القدرات التي يمتمكونيا واستعدادىـ لممشاركة الفاعمة دائم
 في الحياة العامة.

تبلحظ المجنة نجاح الدولة الطرؼ في توفير التعميـ لمجميع والقضاء شبو  .15
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الكامؿ عمى ظاىرة األمية، إال انو لـ يرد في التقرير ما يشير بشكؿ واضح 
المناى  واألنشطة التعميمية ومفصؿ إلى دم  مبادئ حقوؽ اإلنساف في 

 والبرام  التدريبة المختمفة .
 

 ثانيًا: التػوصيػػات
توصي المجنة بتضميف التشريع الجزائري نصا صريحا عمى أف جريمة التعذيب ال  (0

 تسقط بالتقادـ.
 توصي بالنص صراحة  فى القانوف عمى حماية ضحايا االتجار بالبشر. (2
نيف اإلجرائية المتعمقة بالمحاكمات وذلؾ توصي المجنة بإعادة النظر في القوا (3

 بالنص عمى طرؽ استئناؼ األحكاـ الصادرة مف محكمة الجنايات.
توصي المجنة بإيجاد وتنفيذ تدابير تضمف مثوؿ جميع حاالت األشخاص  (4

 المحتجزيف إلى اىتماـ السمطة القضائية دوف أي تأخير.
يد مدة الحبس المؤقت وعدـ توصى المجنة بضماف احتراـ الضوابط القانونية لتجد (5

 التوسع فيو.
توصى المجنة باتخاذ التدابير التي تكفؿ لمجيات الوطنية المستقمة الحؽ فى  (6

 زيارات دورية لممؤسسات العقابية واالطبلع عمى سجبلتيا الموثقة.
توصى المجنة  بتعديؿ القانوف المنظـ  بتشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء والذي مف  (7

 ليتو.شأنو دعـ استقبل
توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تبني معايير واضحة لتعويض األشخاص  (8

عف األضرار الناتجة عف الخطأ في التوقيؼ أو التعويض عف األخطاء القضائية، 
 وتوفير طرؽ المراجعة اإلدارية واليات الطعف القضائي في قرارات التعويض. 

عمؿ لمراقبة فعالة لسوؽ العمؿ توصى المجنة بتعزيز اجراءات وسياسات مفتشية ال (9
 وير الرسمي أو الموازية .
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تكثؼ جيودىا الرامية إلى توعية وتثقيؼ  (01
الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوف في مختمؼ مجاالت حقوؽ اإلنساف، السيما 

 الحماية مف  العنؼ األسري.
مف دور اإليواء لحماية النساء توصي المجنة الدولة الطرؼ بتوفير عدد كاؼ  (00

عادة تأىيؿ ضحايا العنؼ المنزلي طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا.   ضحايا العنؼ، وا 
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى اتخاذ كافة اإلجراءات التي تضمف الحفاظ  (02

 واالرتقاء بمستويات الخدمات الصحية 
ة والتثقيؼ تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى تبني خطة عمؿ وطنية لمتوعي (03

 البيئي، وباف يشكؿ حماية الحؽ في البيئة السميمة جزءا مف المناى  الدراسية.
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى تعزيز جيودىا الرامية إلى تأىيؿ األشخاص  (04

 المعاقيف لبلندماج والمشاركة الفاعمة في المجتمع.
التعميمية المختمفة  توصي المجنة بتكثيؼ البرام  التعميمية والتربوية في المراحؿ (05

 لتشجيع اإلخاء والتسامح، وتعزيز ثقافة حقوؽ اإلنساف وسيادة القانوف.
تطمب المجنة مف الدولة الطرؼ أف تعمؿ عمى نشر ىذه المبلحظات الختامية  (06

تمع، وبخاصة في أوساط المؤسسات لمجعمى نطاؽ واسع بيف جميع شرائح ا
 تمع المدني. لمجاوالجيات الرسمية المعنية فضبًل عف مؤسسات 

 
 
 
 



 -29- 

 ( الدورة الثانية0ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:

 رئيس المجنة  الدكتور/ عبد الرحيـ يوسؼ العوضي 

 نائب الرئيس ومقرر التقرير الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي 

 قرر المجنةم ؼ الكعبيالمستشار/ خميفة يوس 

 عضو المجنة الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة  المستشار/ أسعد نعيـ يونس 

 ضو المجنةع األستاذ المحامي/ عاصـ منصور الربابعة 

  ولـ يتمكف مف الحضور:

 عضو المجنة السفير/ طاىر الحسامي 
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 ( الدورة الثانية2ممحؽ رقـ )

 لجزائرية الديمقراطية الشعبيةمناقشة تقرير الجميورية ا

 وفد الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

  السفير/ نذير العرباوي
  

سفير الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ومندوبيا الدائـ لدي  بجميورية مصر العربية

 جامعة الدوؿ العربية )رئيس الوفد(
 سفارة الجزائريةوزير مستشار بال السيد/ أحمد مراد مرحـو 

 نائب مدير حقوؽ اإلنساف والشؤوف اإلنسانية  السيد/ أحمد سعدي
 بوزارة الشؤوف الخارجية

 السفارة الجزائرية السيدة/ عابد شريفة 
 مديرة فرعية لمشؤوف الدولية بوزارة العدؿ السيدة/ زينب دريس 
 نائب مدير التعاوف بوزارة االتصاؿ السيد/ شاكر عبد الرحمف 

 مكمفة بالدراسات والتمخيص بوزارة التربية  يدة/ تسعديت صاحبالس
 الوطنية

 متسابؽ إداري بوزارة الداخمية والجماعات  السيد/ عبد اهلل زيتوني
 المحمية

 أمينة دائمة لمجنة الوطنية لمتضامف بوزارة  السيدة/ جومي فاطمة
 التضامف الوطني واألسرة
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 (الميثاؽ نةلج) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الثالثة الدورة

05-20/2/2101 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 مملكة البحرين

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2101 القاىرة،
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دـ مف مممكة البحريف ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المق .1
مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا الثالثة المنعقدة  48بمقتضى المادة 
بمقر جامعة الدوؿ العربية في القاىرة،  2103آذار  20-06خبلؿ الفترة 

 واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية.
لعربي لحقوؽ تشيد المجنة بالمصادقة المبكرة لمممكة البحريف عمى الميثاؽ ا .2

اإلنساف، وبالحوار التفاعمي المفتوح الذي أجرتو مع وفد الدولة رفيع المستوي 
برئاسة وزير حقوؽ اإلنساف، والذي ضـ ممثميف مف مختمؼ الوزارات والمؤسسات، 
الذي مكف المجنة مف الحصوؿ عمى معمومات إضافية بإجابتو عمى استفسارات 

العربية، وىو األمر الذي مكنيـ مف اطبلع وتساؤالت أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف 
 عف أيضاً  المجنة أوسع عمى حالة حقوؽ اإلنساف في الدولة الطرؼ، وتعرب

خطيا بعد  الوفد قدميا تكميمية معمومات قدمتو مف لما الطرؼ لمدولة امتنانيا
 المناقشة.

الحقائؽ تقدر المجنة قياـ الدولة الطرؼ بتشكيؿ المجنة البحرينية المستقمة لتقصي  .3
والعمؿ عمى تنفيذ توصياتيا  2100في أعقاب أحداث شيري فبراير ومارس 

 لمواصمة عممية المصالحة الوطنية.
تشيد المجنة بمبادرة الدولة الطرؼ بالدعوة إلى إنشاء محكمة عربية لحقوؽ  .4

 اإلنساف والجيود المبذولة مف قبميا في ىذا الشأف.
ولة الطرؼ في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ ترحب المجنة بالجيود المبذولة مف الد .5

اإلنساف عبر انضماميا إلى جممة مف الصكوؾ الدولية واإلقميمية الخاصة بحماية 
حقوؽ اإلنساف، والتي كاف آخرىا المصادقة عمى اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي 

واتخاذ اإلجراءات الدستورية لبلنضماـ إلى  ،2100يونيو  31اإلعاقة بتاريخ 
 الدولية الخاصة بحماية األشخاص مف االختفاء القسري. االتفاقية
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ترحب المجنة بمواصمة الدولة الطرؼ لجيودىا في تحسيف البيئة التشريعية الوطنية  .6
الحاضنة إلعماؿ حقوؽ اإلنساف وتحسيف الممارسات والسياسات اليادفة إلى 

 التنفيذ الكامؿ ألحكاـ الميثاؽ، وأبرزىا:
 التي تـ بموجبيا إعادة تنظيـ العبلقة بيف  2102 التعديبلت الدستورية عاـ

 السمطتيف التشريعية والتنفيذية.
  التي بموجبيا  2102لسنة  49مف قانوف قوات األمف العاـ رقـ  80تعديؿ المادة

استثنيت الجرائـ المتعمقة بحاالت االدعاء بالتعذيب أو المعاممة البلإنسانية أو 
 بطة بيا مف الجرائـ العسكرية.الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرت

  218التعديؿ الخاص بمعاقبة مرتكبي التعذيب والمحرضيف عميو بموجب المادتيف 
 .2102لسنة  52مف قانوف العقوبات رقـ  232و 

  الخاصة  2102لسنة  51مف قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ  64تعديؿ المادة
 بحماية مف يدعي تعرضو لمتعذيب.

 نشاء إنشاء نظاـ خاص ل صدار مدونة سموؾ لرجاؿ الشرطة، وا  تمقى الشكاوي وا 
صندوؽ لتعويض المتضرريف إعماال لمبادئ حؽ اإلنصاؼ والتعويض لضحايا 

 االنتياكات.
  الذي جعؿ مف حماية مصالح الطفؿ  2102لسنة  37إقرار قانوف الطفؿ رقـ

ت الجية التي األولوية في جميع القرارات واإلجراءات المتعمقة بالطفولة أيًا كان
 تصدرىا أو تباشرىا.

  إقرار اإلستراتيجية الوطنية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة والخطة التنفيذية لئلستراتيجية
 . 2102في تموز 

  ،االستمرار في تحسيف مؤشرات التنمية البشرية، وتقديـ التأمينات ضد التعطؿ
ي مبادرات التربية وزيادة تمثيؿ المرأة في الييئات المنتخبة عبلوة عمى االستمرار ف

 عمى حقوؽ اإلنساف. 
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 :المالحظػػات 
 مالحظات عامة: -أوال
تسجؿ المجنة أف التقرير المقدـ مف الدولة الطرؼ تضمف جممة مف االيجابيات  .7

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

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

  عدـ تضميف التقرير ألية معمومات مف مصادر وير حكومية ومصادر وطنية
 كالمجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف.

 ة مف جانب الدولة الطرؼ إلدماج األحكاـ لـ يشر التقرير إلى الجيود المبذول
 الواردة في الميثاؽ في التشريعات الوطنية.

  اكتفى التقرير بعرض اإلطار التشريعي الخاص بكفالة احتراـ وحماية الحقوؽ
الواردة في الميثاؽ، ولـ يتطرؽ بشكؿ كاؼ وموسع إلى المعوقات التي تحوؿ دوف 

الطرؼ بيذه الحقوؽ. كما أوفؿ ذكر تمتع األشخاص الخاضعيف لوالية الدولة 
القيود التي فرضت عمى التمتع بيذه الحقوؽ خاصة في حالة إعبلف حالة السبلمة 

 الوطنية.
  أسيب التقرير في عرض النصوص القانونية عف بعض الحقوؽ الواردة في

 الميثاؽ دوف أخري وأوفؿ توازف العرض.
  التوجييية.تجاوز التقرير عدد الصفحات المقررة في المبادئ 
 :ريا: مالحظات تتعمؽ بمحتوى التقريثان

مف خبلؿ اإلطبلع عمى التقرير والمناقشة التي تمت بيف أعضاء  -تسجؿ المجنة 
 جممة مف المبلحظات، أبرزىا ما يمي: -المجنة ووفد الدولة الطرؼ 
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تبلحظ المجنة عدـ استشياد الدولة الطرؼ بأية سوابؽ قضائية جري االستناد فييا  .8
 حكاـ الميثاؽ. أل

أخذت المجنة عمما بالجيود التي تبذليا الدولة الطرؼ لنشر مبادئ الميثاؽ  .9
والتروي  ليا، إال أنيا الحظت أف أحكاـ الميثاؽ ال تبدو معروفة عمى نطاؽ 

 واسع. 
تشير المجنة إلى أف تقرير الدولة الطرؼ لـ يتضمف اإلشارة لمساىماتيا في  .11

 وب بموجب المادة الثانية مف الميثاؽ.إعماؿ حؽ تقرير المصير لمشع
تبلحظ المجنة أف الدولة الطرؼ أعمنت حالة السبلمة الوطنية بموجب المادة  .11

فقرة "ب" مف الدستور، إال إنيا لـ تراع اإلجراءات المنصوص عمييا في  36
الفقرة الثالثة مف المادة الرابعة مف الميثاؽ فيما يخص إعبلـ الدوؿ األطراؼ 

 طريؽ األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية.األخري عف 
مف قانوف اإلجراءات الجنائية ال توفر الحد  334تبلحظ المجنة أف المادة  .12

األدنى مف الحماية المنصوص عمييا في المادة السابعة مف الميثاؽ، كونو 
يجيز تنفيذ عقوبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ بعد مضي ثبلثة أشير عمى 

 ميب مصمحة الطفؿ الرضيع.والدتيا وعدـ تغ
لجية اإلدارة  -مكتب األميف العاـ لمتظممات  -تشير المجنة إلى أف تبعية  .13

التنفيذية تضعؼ استقبلليتو، خاصة في ظؿ وياب معمومات حوؿ مدي 
استجابة اإلدارات المختمفة المعنية لما يطمب في ىذه الشكاوي ومدي الحصوؿ 

 عمى النتائ  المرجوة منيا. 
لمجنة أف التقرير لـ يبيف آليات الرقابة القائمة عمى مسألة إجراء تبلحظ ا .14

تجارب طبية أو عممية لمتحقؽ مف أف الشخص قد أعطى موافقتو برضائو 
الحر، وكذلؾ لمتحقؽ مف استحالة إجراء تجارب عمى أشخاص ليسوا قادريف 

 عمى إبداء مثؿ ىذه الموافقة.
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ر لموضوع استقبلؿ القضاء تبلحظ المجنة أف الجزء المخصص مف التقري .15
والمحاكمة العادلة قد جاء مقتضبا، ولـ يتناوؿ بالتفصيؿ البلـز المسائؿ التي 

( منو. كما 23إلى  00عالجيا الميثاؽ تحت ىذا العنواف في أحكاـ المواد )
تبلحظ المجنة أف التقرير لـ يعال  موضوع المحاكمة العادلة بما يكفي لموقوؼ 

 حاكمة العادلة في الدولة الطرؼ.عمى توفر ضمانات الم
تبلحظ المجنة أف اإلطار القانوني الناظـ لمحبس االحتياطي لـ يوضح المعايير  .16

المعتمدة إلصدار قرار الحبس، كما لـ يتضمف ما يستوجبو الميثاؽ مف وضع 
ما يمحؽ قواعد قانونية خاصة بالتعويض في حاالت الحبس االحتياطي و 

 رار في حالة إعبلف براءتيـ.األشخاص المحتجزيف مف أضب
تبدي المجنة ارتياحيا لوجود نظاـ قضائي خاص باألحداث في الدوؿ الطرؼ  .17

في جميع اطر التتبع والمحاكمة وتنفيذ األحكاـ، وكذلؾ لمجيود المبذولة لفصؿ 
األحداث المتيميف عف البالغيف، وير أنيا تبلحظ تبايف تشريعات الدولة 

 الطرؼ في تحديد سف الطفؿ.
تسجؿ المجنة وجود مشروع قانوف يتعمؽ بمؤسسات اإلصبلح والتأىيؿ  .18

 إتاحة )السجوف( ولكنيا تبلحظ عدـ تضمف التقرير ما يدؿ عمى ضماف
أماكف االحتجاز مف جانب مؤسسات مستقمة تتولي زيارة  لجميع دورية زيارات

 المستقمة المؤسسة الوطنيةمف شاكمة ىذه األماكف ورصد ظروؼ االحتجاز 
 ؤسسات المجتمع المدني.وم

تبلحظ المجنة أف تقرير الدولة الطرؼ وردودىا ال تتضمف توضيحات كافية  .19
مف الميثاؽ المتعمؽ بضماف عدـ حبس المديف  08بشأف مدي تطبيؽ المادة 
 الذي ثبت إعساره قضائيًا.

تبلحظ المجنة أف التشريعات الخاصة بتنظيـ حرية الصحافة واإلعبلـ تتضمف  .21
 شأنيا حبس الصحفييف وتعريضيـ لمبلحقات قانونية.تدابير مف 



 -38- 

تبلحظ المجنة أف تشريعات الدولة الطرؼ تنص عمى ضماف حؽ الصحفييف  .21
في الوصوؿ إلى المعمومات، وير انو ال توجد أية تدابير تشريعية أو إدارية 

 تكفؿ ممارسة ىذا الحؽ.
نونية صريحة تبلحظ المجنة أف تشريعات الدولة الطرؼ ال تنص عمى أحكاـ قا .22

تحظر العنؼ المنزلي، مما قد يؤدي إلى تعرض األطفاؿ لمعقاب البدني وتفاقـ 
 مشكمة العنؼ األسري. 

تبلحظ المجنة أف قانوف العقوبات ينفي المسؤولية الجنائية عف الجاني المرتكب  .23
لجرائـ العنؼ ضد المرأة مف شاكمة االوتصاب في حاؿ الزواج مف المجني 

وقؼ تنفيذ الحكـ وانتياء آثاره الجنائية إذا ما تـ تحرير عقد عمييا، كما يتـ 
زواج صحيح، بما يتعارض مع مبدأ الزواج القائـ عمى الرضا الكامؿ الذي ال 

 مف الميثاؽ. 33إكراه فيو وفقا لمفقرة األولى مف المادة 
تبلحظ المجنة عدـ وجود قانوف يحدد األجر المناسب لمعامميف مف اجؿ تغطية  .24

 الحياة األساسية ليـ وأسرىـ في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العاـ. مطالب
 

 :التػوصيػػات 
توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ تدابير فعالة لنشر الوعي بالحقوؽ  .25

المنصوص عمييا في أحكاـ الميثاؽ في أوساط القضاء والموظفيف المكمفيف 
 بإنفاذ القانوف والجميور بصفة عامة.

 دولة الطرؼ عمى مواءمة تشريعاتيا الوطنية مع أحكاـ الميثاؽ.تحث المجنة ال .26
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى إدراج حالة السبلمة الوطنية ضمف حالة  .27

إعبلف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تيدد حياة األمة بموجب أحكاـ المادة 
 الرابعة مف الميثاؽ.
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مف قانوف اإلجراءات  334دة تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى تعديؿ نص الما .28
الجنائية بما يتوافؽ مع نص المادة السابعة مف الميثاؽ التي تمنع تنفيذ حكـ 
اإلعداـ في امرأة حامؿ حتى تضع حمميا أو في أـ مرضع إال بعد انقضاء 

 عاميف عمى تاريخ الوالدة، مع تغميب مصمحة الطفؿ الفضمى في الحالتيف.
ى تفعيؿ دور الييئات المعنية بالتحقيؽ في كافة تدعو المجنة الدولة الطرؼ إل .29

 شكاوي التعذيب أو سوء المعاممة ودعـ استقبلليتيا. 
تدعو المجنة إلى تكثّيؼ الجيود المبذولة مف قبؿ الدولة الطرؼ لتوفير التثقيؼ  .31

والتدريب لموظفي إنفاذ القانوف والمدعيف العاميف والقضاة والمعنييف في مجاؿ 
 نوف االتجار بالبشر. حظر التعذيب وقا

توصى المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ التدابير البلزمة لتقديـ برام  العوف  .31
والمساعدة لضحايا التعذيب، ونشر مدونة سموؾ رجاؿ الشرطة عمى نطاؽ 

 واسع بيف المواطنيف.
توصي المجنة بإيجاد آليات لمرقابة تكفؿ موافقة الشخص برضائو الحر في  .32

جارب طبية أو عممية، وكذلؾ حظر االتجار باألعضاء حاؿ خضوعو إلجراء ت
 البشرية.

عمى اتخاذ التدابير البلزمة التي مف شأنيا كفالة  الطرؼ الدولة المجنة تحث .33
احتراـ المعايير المعتمدة إلصدار قرار الحبس االحتياطي وعدـ التوسع فيو، 

لخاضعيف وكفالة الضمانات الواردة في الميثاؽ سيما احتراـ حؽ األشخاص ا
لمحبس االحتياطي في معرفة أسباب ذلؾ التوقيؼ لدي وقوعو، وتعويضيـ عما 

 يمحؽ بيـ مف أضرار في حالة إعبلف براءتيـ.
توصي المجنة بمواصمة الجيود الرامية إلى توحيد سف الطفؿ في تشريعات  .34

الدولة الطرؼ بما يضمف مصمحة الطفؿ في معاممة خاصة تتفؽ مع سنو 
عادة إدماجو في المجتمع.وتصوف كرامتو و   تيسر تأىيمو وا 
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الطرؼ إلى اإلسراع في إقرار مشروع قانوف مؤسسات  تدعو المجنة الدولة .35
 التدابير التي مف شأنيا ضماف اإلصبلح والتأىيؿ )السجوف( وتضمينو جميع

 مف حرموا أشخاص فييا ُيحتجز التي المؤسسات لجميع الدورية الزيارات إتاحة
 حريتيـ.

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

تطمب المجنة مف الدولة الطرؼ اإلسراع في إصدار مشروع القانوف الخاص  .37
بنقؿ الجنسية إلى أطفاؿ األميات البحرينيات المتزوجات مف أجانب عمى قدـ 

 طفاؿ اآلباء البحرينييف المتزوجيف مف أجنبيات.المساواة مع أ
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى مواصمة جيودىا في تنقيح تشريعاتيا المتعمقة  .38

بإعماؿ حؽ األفراد في حرية الرأي والتعبير والحصوؿ عمى المعمومات مف 
خبلؿ سف قانوف يضمف حرية تداوؿ المعمومات، وكذلؾ إلغاء عقوبة حبس 

 الصحفييف.
ث المجنة الدولة الطرؼ عمى مواصمة جيودىا إلقرار مشروع قانوف حماية تح .39

األسرة مف العنؼ األسري ومراجعة األحكاـ ذات الصمة في قانوف العقوبات 
 لكي تضمف تجريـ جميع أشكاؿ العنؼ المنزلي. 

توصي المجنة بتعديؿ قانوف العقوبات وضماف عدـ إفبلت مرتكبي جرائـ  .41
ية الجنائية في حاؿ الزواج مف المجني عمييا، بما االوتصاب مف المسؤول

يكفؿ مبدأ الزواج القائـ عمى الرضاء الكامؿ الذي ال إكراه فيو مف جانب 
 طرفي العقد وفقا لما ىو منصوص عميو في الميثاؽ.

إلى إيجاد قانوف يحدد  الرامية عمى مواصمة جيودىا الطرؼ الدولة المجنة تحث .41
 ي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العاـ.األجر المناسب لمعامميف ف
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تدعو المجنة إلى وضع خطة وطنية تكفؿ التنمية المستدامة بالتوازف مع  .42
 الحفاظ عمى الحؽ في البيئة السميمة.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بمواصمة جيودىا الرامية إلى إقرار مشروع قانوف  .43
المواتية لعمؿ خاص بالمنظمات والمؤسسات األىمية؛ بيدؼ إيجاد البيئة 

 مؤسسات المجتمع المدني وتشجعيا عمى القياـ بدورىا في المجتمع. 
تشجع المجنة الدولة الطرؼ عمى تعزيز برام  التسامح وثقافة التآخي واالنفتاح  .44

دماجيا في المناى  واألنشطة التعميمية وبرام  التدريب الرسمية  عمى اآلخر وا 
 ووير الرسمية.

الطرؼ أف تعمؿ عمى نشر ىذه المبلحظات الختامية تطمب المجنة مف الدولة  .45
تمع، وبخاصة في أوساط المؤسسات لمجعمى نطاؽ واسع بيف جميع شرائح ا

  .تمع المدنيلمجعف مؤسسات ا والجيات الرسمية المعنية فضبلً 
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 ( الدورة الثالثة0ممحؽ رقـ )

 مممكة البحريفمناقشة تقرير 

 أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:

 رئيس المجنة  الدكتور/ عبد الرحيـ يوسؼ العوضي 

 نائب الرئيس الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي 

 مقرر المجنة المستشار/ خميفة يوسؼ الكعبي 

 عضو المجنة الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة المستشار/ أسعد نعيـ يونس 

 ر التقريرعضو المجنة ومقر  األستاذ المحامي/ عاصـ منصور الربابعة 

  ولـ يتمكف مف الحضور:

 عضو المجنة السفير/ طاىر الحسامي 
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 ( الدورة الثالثة2ممحؽ رقـ )

 مممكة البحريفمناقشة تقرير 

 وفد مممكة البحريف:

  معالي الدكتور/ صبلح بف
 عمي بف عبدالرحمف

وزير شؤوف حقوؽ اإلنساف بمممكة البحريف 
 )رئيس الوفد(

  حمف الشيخ/ راشد بف عبد الر
 آؿ خميفة

سفير مممكة البحريف بجميورية مصر العربية 
 ومندوبيا الدائـ لدي جامعة الدوؿ العربية

  المفتش العاـ بوزارة الداخمية المواء/ إبراىيـ حبيب الغيث 
  العميد/ محمد راشد بوحمود

  الوكيف 
 المساعد لمشؤوف القانونية بوزارة الداخمية

 الدكتور/ وليد خميفة المانع 
    

الرئيس التنفيذي لمجمع السممانية الطبي بوزارة 
 الصحة

  السيد/ فاروؽ أميف محمد 
  

 مدير إدارة العبلقات العامة والدولية بوزارة العمؿ

 السيد/ أحمد يوسؼ عراد 
    

 مستشار بسفارة مممكة البحريف بالقاىرة
 رئيس النيابة العامة السيد/ نايؼ يوسؼ محمود 
 حمد عبداهللالنقيب/ عبداهلل أ  

 
 اإلدارة العامة لديواف وزارة الداخمية بوزارة الداخمية

 السيد/ عثماف ماجد الماجد 
  

رئيس مجموعة التربية اإلسبلمية والمواد 
 االجتماعية بإدارة المناى  بوزارة التربية والتعميـ

 رئيس قسـ الشؤوف القانونية بوزارة التنمية  السيد/ عبداهلل ابراىيـ الجودر
 الجتماعيةا
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  اآلنسة/ لطيفة عبدالعزيز
    الذوادي

باحث قانوني أوؿ بقسـ الشؤوف القانونية بوزارة التربية 
 والتعميـ
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة

 الرابعة الدورة
05-20/5/2101 

 
 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر

 اإلنساف لحقوؽ العربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 دولة قطر

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2101 القاىرة،
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ناقشت لجنة حقػوؽ اإلنسػاف العربيػة التقريػر األوؿ المقػدـ مػف دولػة قطػر بمقتضػى  .0
مػػف الميثػػاؽ العربػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي دورتيػػا الرابعػػة المنعقػػدة خػػبلؿ  48المػػادة 
بمقػػر جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة فػػي القػػاىرة، واعتمػػدت  2103حزيػػراف  20-05ة الفتػػر 

 المبلحظات والتوصيات التالية.
تشػيد المجنػػة بالمصػادقة المبكػػرة لدولػػة قطػر عمػػى الميثػػاؽ العربػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف،  .2

 وترحب بالحوار التفاعمي المفتػوح والبنػاء الػذي أجرتػو مػع وفػد الدولػة رفيػع المسػتوي
د وزيػػر الخارجيػػة القطػػري لشػػئوف التعػػاوف الػػدولي والػػذي ضػػـ ممثمػػيف مسػػاعبرئاسػػة 

مف مختمؼ الوزارات والمؤسسات، والذي مكف أعضاء لجنة حقػوؽ اإلنسػاف العربيػة 
مف االطبلع األوسع عمى حالة حقوؽ اإلنساف في الدولة الطرؼ. كما تقػدر المجنػة 

السابقة لممناقشػة، والتػي  تعاوف الدولة الطرؼ في تسييؿ عقد ورشة العمؿ التعريفية
العاصػػػػمة الدوحػػػػة، لمفريػػػػؽ الحكػػػػومي المعنػػػػي بإعػػػػداد التقريػػػػر  عقػػػػدتيا المجنػػػػة فػػػػي

ولممثمػي مؤسسػػات المجتمػع المػػدني، وقػد كػػاف لػذلؾ التعػػاوف دور فاعػؿ فػػي تحقيػػؽ 
 األىداؼ المرجوة مف عقدىا.

حقػوؽ  ترحب المجنة بالجيود المبذولة مف الدولػة الطػرؼ فػي مجػاؿ تعزيػز وحمايػة .3
اإلنساف عبر انضماميا إلى جممة مف الصػكوؾ الدوليػة واإلقميميػة الخاصػة بحمايػة 
حقوؽ اإلنساف، والتي كاف آخرىا المصادقة عمى اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ 

، واتفاقيػػػػة حقػػػػوؽ األشػػػػخاص ذوي اإلعاقػػػػة عػػػػاـ 2119التمييػػػػز ضػػػػد المػػػػرأة عػػػػاـ 
لجريمػػػػة المنظمػػػػة عبػػػػر الوطنيػػػػة عػػػػاـ ، واتفاقيػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة لمكافحػػػػة ا2118
2118. 

ترحب المجنة بمواصمة الدولة الطرؼ لجيودىا في تحسيف البيئة التشريعية الوطنية  .4
الحاضػػػنة إلعمػػػاؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وتحسػػػيف الممارسػػػات والسياسػػػات اليادفػػػة إلػػػى 

 التنفيذ الكامؿ ألحكاـ الميثاؽ، وأبرزىا:
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بمػػا اشػػتمؿ عميػػػو مػػف ضػػػمانات  2114اعتمػػاد الدسػػتور الػػػدائـ لدولػػة قطػػر عػػػاـ  - أ
 خاصة باحتراـ حقوؽ اإلنساف.

 بإنشاء المحكمة الدستورية العميا. 2118لعاـ  02سف القانوف رقـ  - ب
 بتنظيـ المؤسسات العقابية واإلصبلحية. 2100لسنة  3سف القانوف رقـ  - ت
 بشأف مكافحة االتجار بالبشر. 2100لسنة  05سف القانوف رقـ  - ث
 بشأف نظاـ التأميف الصحي االجتماعي.  2103سنة ل 7سف القانوف رقـ  - ج
بتعػديؿ بعػض  2101لسػنة  8مكررا مف قانوف رقـ  059و 059تعديؿ المادتيف  - ح

، بما يتفؽ مع نص 2114لسنة  00أحكاـ قانوف العقوبات الصادر بالقانوف رقـ 
المػػػػادة األولػػػػى مػػػػف اتفاقيػػػػة مناىضػػػػة التعػػػػذيب وويػػػػره مػػػػف ضػػػػروب المعاممػػػػة أو 

 لقاسية أو البلإنسانية أو الميينة.العقوبة ا
" بموجػب القػرار األميػري 2131إقرار الرؤية الشاممة لمتنميػة "رؤيػة قطػر الوطنيػة  - خ

والتػػػي تضػػػمنت مواضػػػيع ميمػػػة تتعمػػػؽ بالقضػػػايا الرئيسػػػية  2118لسػػػنة  44رقػػػـ 
لحقوؽ اإلنساف فػي مجػاالت التعمػيـ، والصػحة، والبيئػة، وحقػوؽ العمػاؿ الوافػديف، 

 رأة، وحقوؽ الطفؿ، وكبار السف والمعوقيف.  وتمكيف الم
تقدر المجنة قياـ الدولة الطرؼ بتعديؿ القانوف المؤسس لمجنة الوطنية لحقوؽ  .5

 2101لسنة  07، بموجب المرسوـ بقانوف رقـ 2112لسنة  38اإلنساف رقـ 
لكي تكوف أكثر اتساقا مع مبادئ باريس، واعتمادىا في إطار الفئة ألؼ مف ِقبؿ 

التنسيؽ الدولية. كما تعرب عف تقديرىا لجيود المؤسسة الوطنية الرامية إلى لجنة 
تعزيز حماية حقوؽ اإلنساف عمى المستوي العربي وليس فقط عمى المستوي 

 الوطني. 
تثني المجنة عمى مبادرة الدولة الطرؼ باستضافة مركز األمـ المتحدة لمتدريب  .6

آسيا والمنطقة العربية، والذي  والتوثيؽ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف لجنوب ورب
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ييدؼ إلى تقاسـ المعمومات وأفضؿ الممارسات وتعزيز قدرات الدوؿ األطرؼ 
 في المنطقة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.

وتشير المجنة مع التقدير إلى قياـ الدولة الطرؼ بإنشاء العديد مف اآلليات  .7
وييف الحكومي المؤسسية المعنية بتعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا عمى المست

ووير الحكومي وأبرزىا: المجمس األعمى لشؤوف األسرة، والمؤسسة القطرية 
لحماية الطفؿ والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة االتجار بالبشر، والمجمس 
األعمى لمصحة، والمؤسسة القطرية لرعاية المسنيف، والمجنة الدائمة لدراسة 

دار  دارة حاالت الموقوفيف بحجز اإلبعاد، وا  ة حقوؽ اإلنساف بوزارة الداخمية، وا 
 المسنيف واألشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة الشؤوف االجتماعية.

 :المالحظػػات 
 مالحظات عامة: -أوال
تسجؿ المجنة أف التقرير المقدـ مف الدولة الطرؼ تضمف جممة مف االيجابيات  .8

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

 عدـ تضميف التقرير ألية معمومات مف مصادر وير حكومية. - أ
 لـ يوضح التقرير فيما إذا تـ نشره في الدولة الطرؼ وعمى أي نطاؽ. - ب
 اوفؿ التقرير التطرؽ إلى مكانة الميثاؽ في النظاـ القانوني لمدولة الطرؼ.  - ت
لمبذولػػػة مػػػف جانػػػب الدولػػػة الطػػػرؼ إلدمػػػاج األحكػػػاـ لػػػـ يشػػػر التقريػػػر إلػػػى الجيػػػود ا - ث

 الواردة في الميثاؽ في التشريعات الوطنية.
لـ يبيف التقرير الجيود المبذولة مف جانب الدولػة الطػرؼ فػي مجػاؿ توعيػة وتثقيػؼ  - ج

تمػػػع، إضػػػافة إلػػػى أصػػػحاب المصػػػمحة المعنيػػػيف، لمججميػػػع الفئػػػات والشػػػرائح فػػػي ا
 لتروي  ليا.باألحكاـ الواردة في الميثاؽ وا
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الحالة الفعمية لمتطبيػؽ العممػي ألحكػاـ  لـ يبيف التقرير في جميع أجزائو بشكؿ كاؼ - ح
الميثػػػاؽ والتقػػػدـ المحػػػرز والمعوقػػػات التػػػي تحػػػوؿ دوف تمتػػػع األشػػػخاص الخاضػػػعيف 

 لوالية الدولة الطرؼ بيذه الحقوؽ.
 ثانيا: مالحظات تتعمؽ بمحتوى التقرير:

عمػػػػى التقريػػػػر والحػػػػوار التفػػػػاعمي الػػػػذي دار بػػػػيف تسػػػجؿ المجنػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ اإلطػػػػبلع 
 أعضاء المجنة ووفد الدولة الطرؼ جممة مف المبلحظات، أبرزىا ما يمي:

تبلحظ المجنة عدـ قياـ الدولة الطرؼ بنشر الميثاؽ في الجريدة الرسمية، مما  .9
يحوؿ دوف إمكانية االحتجاج بأحكامو أماـ المحاكـ، وذلؾ اتساقا مع نص المادة 

ف الدستور، كما تبلحظ عدـ استشياد الدولة الطرؼ بأية سوابؽ قضائية م 68
 جري االستناد فييا ألحكاـ الميثاؽ. 

تشير المجنة إلى أف تقرير الدولة الطرؼ لـ يتضمف اإلشارة لمساىماتيا في  .01
 إعماؿ حؽ تقرير المصير لمشعوب بموجب المادة الثانية مف الميثاؽ.

لدولة الطرؼ لـ تتضمف نصا تشريعيا صريحا تبلحظ المجنة أف تشريعات ا  .00
يتعمؽ بحؽ طمب العفو مف جانب الشخص المحكـو عميو بعقوبة اإلعداـ أو 

 استبداؿ العقوبة بعقوبة اخؼ.
لـ يتضمف أي حكـ  2114لعاـ  00تشير المجنة إلى أف قانوف العقوبات رقـ  .02

ص الفقرة الثانية ينص عمى أف جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادـ بما يتواءـ مع ن
 مف المادة الثامنة مف الميثاؽ.

تشير المجنة إلى أف تقرير الدولة الطرؼ قد خبل مف أية معمومات خاصة  .03
بالشكاوي والقضايا المتصمة بأفعاؿ التعذيب، أو آليات التبميغ عف تمؾ األفعاؿ 
ووسائؿ مكافحة اإلفبلت مف العقاب ومحاسبة الجناة وطرؽ أنصاؼ وتعويضات 

حايا، عبلوة عمى عدـ ذكر أمثمة لبرام  تقديـ العوف والمساعدة لضحايا الض
عادة تأىيؿ جسدي ونفسي  التعذيب وسوء المعاممة مف حماية ورعاية طبية وا 
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وحماية حقوقيـ اإلنسانية والقانونية. كما لـ يتطرؽ التقرير إلى التدابير المتخذة 
رىـ ممف ليـ صمة بالتحقيؽ في مجاؿ حماية المتظمميف والشيود والمحاميف ووي

مف التخويؼ واالنتقاـ، مما يضعؼ تقييـ انجازات الدولة الطرؼ في ىذا 
 المجاؿ.

تبلحظ المجنة أف  التقرير  قد أشار  الى أف دستور الدولة الطرؼ قد تبنى فكرة  .04
،اال إف ىذه  2118لسنة  02الرقابة عمى دستورية القوانيف وفقا لمقانوف رقـ 

ضع موضع التطبيؽ، كما تبلحظ عدـ وجود جيات أخري تقـو الرقابة لـ تو 
بميمة النظر فى دستورية القوانيف ، بما يكفؿ احتراـ وحماية الحقوؽ والحريات 

 العامة الواردة في الفصؿ الثالث مف الدستور. 
بشأف الفصؿ  2117لسنة  7تشير المجنة إلى أف المادة الثالثة مف قانوف رقـ  .05

رية  قد حصف العديد مف القرارات اإلدارية مف رقابة السمطة في المنازعات اإلدا
مف الميثاؽ التي أكدت عمى  02القضائية ، وىو ما يعد مساسا بأحكاـ المادة 

 حؽ التقاضي بدرجاتو لكؿ شخص خاضع لواليتيا .
تبلحظ المجنة عدـ تقديـ التقرير ألية معمومات بشأف فعالية آليات تمقي الشكاوي  .06

وبخاصة مدي استجابة اإلدارات الحكومية والجيات المعنية   وااللتماسات،
لموصوؿ إلى تسويات مرضية ، بما يؤثر عمى عممية قياس فعالية ىذه اآلليات 

 في حماية حقوؽ اإلنساف. 
تبلحظ المجنة أف التشريعات الخاصة بنظاـ الحبس اإلحتياطي بموجب قانوف  .07

فؿ ما يستوجبو الميثاؽ في نص لـ تك 2114لسنة  23اإلجراءات الجنائية رقـ 
منو، والخاصة بوضع قواعد قانونية متعمقة  04الفقرة السابعة مف المادة 

 بالتعويض في حاالت التوقيؼ أو األعتقاؿ التعسفي أو وير القانوني .
تبلحظ المجنة أف التشريعات االستثنائية  تتضمف أحكاما مف شانيا تقييد حؽ  .08

لسنة  07لشخصي، والتي وردت في القانوف رقـ األفراد في الحرية واألماف ا
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وقانوف  2114لسنة  3بشاف حماية المجتمع و قانوف مكافحة اإلرىاب  2112
، مما يخالؼ نص الفقرة الخامسة مف 2113لسنة  5جياز امف الدولة رقـ 

مف الميثاؽ، والتي جعمت مف حاالت الحبس االحتياطي كقاعدة  04المادة 
 عامة.

ف التقرير والردود البلحقة مف الدولة الطرؼ لـ يوضح النص تبلحظ المجنة أ .09
 التشريعي الذي أناط بوزارة الداخمية تولي عممية  األنتخاب .

تبلحظ المجنة عدـ كفاية جيود الدولة الطرؼ فى تسوية أوضاع حممة الوثائؽ   .21
 0511بما قد يؤدي الي ظيور حاالت مف إنعداـ الجنسية لعدد مف األفراد )

ريبا( وحرمانيـ وأسرىـ مف التمتع بالحقوؽ المدنية واألقتصادية شخص تق
 واألجتماعية والثقافية التي كفميا الميثاؽ لكؿ األفراد دوف تمييز.

تشير المجنة إلى أف نظاـ الكفيؿ  يزيد فى جوىرة مف تبعية العماؿ الوافديف  .20
لحصوؿ عمى لكفبلئيـ، عندما منح أرباب العمؿ الحؽ في إلغاء إقامة العامؿ وا

موافقتو لمغادرة الببلد وويرىا، كما أف ىذا النظاـ تضمف جممة مف األحكاـ التي 
نيائو بشكؿ  تتسبب في حرماف العامؿ مف حقو في اختيار عممو بشكؿ حر وا 
قانوني عندما ال يحتـر صاحب العمؿ حقوقو، عبلوة عمى حرمانو مف حرية 

 التنقؿ.  
لرقابة والحماية عف متابعة أوضاع العماؿ تبلحظ المجنة ضعؼ فعالية آليات ا .22

الوفديف وضماف تمتعيـ بحقوقيـ التي كفميا ليـ قانوف العمؿ، سواء مف حيث 
عدد المفتشيف وعدد عمميات التفتيش الميدانية وتمكف المفتشيف مف تمؽ شكاوي 

 العماؿ بمغاتيـ المحمية.
فئة عماؿ المنازؿ  قد استثنى 2114لسنة  4تبلحظ المجنة أف قانوف العمؿ رقـ  .23

مف التمتع بحماية أحكامو، كما تشير إلى ما رصدتو المجنة الوطنية القطرية 
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لحقوؽ اإلنساف مف امتناع إدارة العمؿ عف استقباؿ الشكاوي المقدمة مف عماؿ 
 المنازؿ بدعوي عدـ سرياف قانوف العمؿ عمييـ.

تتضمف  0979ة لسن 8تبلحظ المجنة أف أحكاـ قانوف المطبوعات والنشر رقـ  .24
 26قيودا عمى ممارسة األنشطة اإلعبلمية، وبخاصة ما جاء في نص المادة 

التي تجيز لصاحب المطبوعة الصحفية الحؽ في التظمـ مف قرار الوقؼ أو 
التعطيؿ أو إلغاء الترخيص إلى مجمس الوزراء خبلؿ شير مف صدور القرار، 

لذي يصدر في ىذا الشأف وير انو ال يمكنو الطعف في قرار مجمس الوزراء ا
ويعد ىذا القرار نيائيا، مما ييدر حؽ صاحب المطبوعة الصحفية في استنفاذ 

 طرؽ الطعف. 
تبلحظ المجنة اف التقرير اوفؿ تقديـ معمومات بشاف القواعد القانونية الناظمة  .25

لمحؽ فى تنظيـ التجمعات السممية وما  اذا كاف ىناؾ شروط واجب توافرىا 
 واطنى الدولة الطرؼ بيذا الحؽ .لتمتع كافة م

بشاف الجمعيات والمؤسسات 2114لسنة  02تشير المجنة إلى أف قانوف رقـ  .26
الخاصة  قد تضمف جممة مف القيود التي تعيؽ عمؿ مؤسسات المجتمع المدني، 
باإلضافة إلى وجود العديد مف المعوقات اإلدارية أماـ إشيارىا مف شاكمة بطء 

راسة عقود التأسيس والنظاـ األساسي والبيروقراطية اإلجراءات وطوؿ أمد د
 المتمثمة بااللتزاـ الشديد بالنماذج الموضوعة لعقود التأسيس. 

تبلحظ المجنة أف ىناؾ بعض أوجو الضعؼ في تحقيؽ وايات معينة مف  .27
األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، وبخاصة ىدؼ تمكيف المرأة ورفع مستوي مساىمتيا 

دارة المستدامة لمبيئة. كما أف زيادة معدالت النمو السكاف السياسية، وىدؼ اإل
نتيجة زيادة العمالة الوافدة قد يؤدي إلى تكثيؼ الضغوط عمى خدمات الرعاية 
الصحية والتعميمية واإلسكانية وويرىا بما يزيد احتماالت إضعاؼ مستوي تقديـ 

 ىذه الخدمات ونوعيتيا.  
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 :التػوصيػػات 
الطرؼ بنشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في الجريدة توصي المجنة الدولة  .0

 الرسمية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ تدابير فعالة لنشر الوعي بالحقوؽ المنصوص  .2

عمييا في أحكاـ الميثاؽ في أوساط القضاء والموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوف 
 والجميور بصفة عامة.

المحكوـ عميو باإلعداـ في طمػب العفػو عػف توصي المجنة بإيجاد وسائؿ لمشخص  .3
 العقوبة أو استبداليا بعقوبة اخؼ اتساقا مع أحكاـ المادة السادسة مف الميثاؽ.

حكػـ صػريح يػنص  2114لسػنة  00توصي المجنػة بتضػميف قػانوف العقوبػات رقػـ  .4
عمػػى أف جريمػػة التعػػذيب ال تسػػقط بالتقػػادـ إعمػػاال ألحكػػاـ الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة 

 ثامنة مف الميثاؽ.ال
تػػدعو المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ إلػػػى تفعيػػؿ دور الييئػػػات المعنيػػػة بػػػالتحقيؽ فػػػي كافػػػة  .5

شػػػكاوي التعػػػذيب أو سػػػوء المعاممػػػة ودعػػػـ اسػػػتقبلليتيا، فضػػػبل عػػػف تجميػػػع بيانػػػات 
إحصػػػائية عػػػف الشػػػكاوي والتحقيقػػػات والمبلحقػػػات واإلدانػػػات فػػػي قضػػػايا التعػػػذيب 

ساءة المعاممػة، وكػذلؾ البيانػ ات الخاصػة بطػرؽ الجبػر المتاحػة لمضػحايا بمػا فػي وا 
عادة التأىيؿ.  ذلؾ التعويض وا 

تحػػث المجػػة الدولػػػة الطػػرؼ عمػػى مواصػػػة جيودىػػا مػػف أجػػػؿ إقػػرار مشػػروع قػػػانوف  .6
 بشأف أخبلقيات البحث العممي وحماية األشخاص المشاركيف فى البحوث الطبية .

لسػنة  05ار بالبشػر رقػـ إعػادة النظػر قػانوف االتجػ الطػرؼ الدولػة المجنػة توصػي .7
نشاء صندوؽ خاص  2100 وتضمينو أحكاما خاصة بحماية وتعويض الضحايا وا 

 بتعويضيـ .
توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ باتخػػاذ جميػػع التػػدابير البلزمػػة لكفالػػة التنفيػػذ الفعػػاؿ  .8

، و خاصػػة أف المؤسسػػة القطريػػة   2100لسػػنة  05لقػػانوف االتجػػار بالبشػػر رقػػـ 
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بالبشػػػر قػػػد قامػػػت بمسػػػاعدة العديػػػد مػػػف الضػػػحايا برفػػػع دعػػػاوي  لمكافحػػػة اإلتجػػػار
 التعويض أماـ المحاكـ المختصة .

تحػػػث المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ عمػػػى تنظػػػيـ بػػػرام  تدريبيػػػة وتثقيفيػػػة لمػػػوظفي إنفػػػاذ  .9
القػػػانوف والقضػػػاة وأعضػػػاء النيابػػػة العامػػػة والمػػػوظفيف الطبيػػػيف ممػػػف يتعػػػامموف مػػػع 

كما تحث عمى تعزيز جيودىا الخاصة بتفعيؿ األشخاص ضحايا االتجار بالبشر، 
دور مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني ووسػػػائؿ اإلعػػػبلـ فػػػي التوعيػػػة بمخػػػاطر االتجػػػار 

 بالبشر وسبؿ الوقاية منو. 
 2118لسػػنة  02توصػػي المجنػػة بتفعيػػؿ أحكػػاـ قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية رقػػـ  .01

عاليػػة بوصػػفيا وتػػوفير الػػدعـ المػػادي والموجسػػتي ليػػا مػػف اجػػؿ القيػػاـ بمياميػػا بف
 ضمانة جوىرية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف.

بشػػأف الفصػػؿ فػػي  2117لسػػنة  7توصػػي المجنػػة إعػػادة النظرفػػي القػػانوف رقػػـ  .00
المنازعػات اإلداريػػة بمػػا يضػػمف إخضػػاع جميػع القػػرارات اإلداريػػة لرقابػػة السػػمطة 

 القضائية لتكرس احتراـ حؽ التقاضي بدرجاتو الوارد في الميثاؽ.
جنػػة الدولػػة الطػػرؼ عمػػى شػػمولية الحمايػػة الدسػػتورية لجميػػع المػػواطنيف تحػػث الم .02

دوف النظػر فيمػا إذا كػػانوا مػواطنيف باالصػؿ أـ مػػواطنيف بػالتجنس تحقيقػا لمبػػدأ 
 المساواة وعدـ التمييز أماـ القانوف، وبشكؿ خاص المساواة بيف الجنسيف.

ي مػف شػأنيا كفالػة عمػى اتخػاذ التػدابير البلزمػة التػ الطػرؼ الدولػة المجنػة تحػث .03
احتػػراـ المعػػايير المعتمػػدة فػػي الميثػػاؽ الخاصػػة بنظػػاـ الحػػبس االحتيػػاطي وعػػدـ 
التوسػػع فيػػو، وكفالػػة الضػػمانات الخاصػػة بػػاحتراـ حقػػوؽ األشػػخاص الخاضػػعيف 
لمحػػبس االحتيػػاطي، وتعويضػػيـ عمػػا يمحػػؽ بيػػـ مػػف أضػػرار فػػي حالػػة إعػػبلف 

 براءتيـ.
 07تمػع رقػـ لمجلنظػر فػي قػانوف حمايػة اتوصي المجنة الدولة الطػرؼ باعػادة ا .04

وقانوف إنشػاء جيػاز  2114لسنة  3وقانوف مكافحة اإلرىاب رقـ  2112لسنة 
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لضماف تمتع جميع األشػخاص المحػروميف مػف  2113لسنة  5أمف الدولة رقـ 
 حريتيـ بجميع الضمانات األساسية الواردة في الميثاؽ.

ية الجنائية مف سػبع سػنوات إلػى توصى المجنة الدولة الطرؼ برفع سف المسؤول .05
سنة عمى أقػؿ تقػدير اتسػاقا مػع الممارسػات الفضػمى التػي تضػمف مصػمحة  02

عػادة  الطفؿ فػي معاممػة خاصػة تتفػؽ مػع سػنو وتصػوف كرامتػو وتيسػر تأىيمػو وا 
 إدماجو في المجتمع.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بػالنص صػراحة فػي تشػريعاتيا الوطنيػة عمػى عػدـ  .06
ثبػػػت قضػػػائيا إعسػػػاره عػػػف الوفػػػاء بػػػديف نػػػات  عػػػف التػػػزاـ جػػػوز حػػػبس شػػػخص 

 تعاقدي اتساقا مع المادة الثامنة عشرة مف الميثاؽ.
مػػف قػػانوف تنظػػيـ دخػػػوؿ  38تػػدعو المجنػػة إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي نػػص المػػادة  .07

قػػامتيـ وكفػػالتيـ رقػػـ  مػػف قػػانوف  76والمػػادة  2119لسػػنة  4وخػػروج الوافػػديف وا 
بمػػػا يكفػػػؿ حػػػؽ  2119لسػػػنة  3إلصػػػبلحية رقػػػـ تنظػػػيـ المؤسسػػػات العقابيػػػة وا

العماؿ الوافديف في الحرية واآلماف الشخصي واستبداؿ حجز األبعاد بدار إيواء 
يراعػػػػى فػػػػي إنشػػػػائيا وعمميػػػػا وضػػػػع وحالػػػػة المػػػػرحميف وىػػػػو مػػػػا ال يتػػػػوافر فػػػػي 

 المؤسسات العقابية. 
ز دور تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى مواصمة الجيود المبذولة في مجاؿ تعزي .08

وفعالية آليػات تمقػي الشػكاوي وااللتماسػات، وذلػؾ مػف خػبلؿ تػنظـ حممػة توعيػة 
لػػزاـ  لتسػػييؿ اسػػتخداـ األفػػراد المنتيػػؾ حقػػوقيـ ليػػذه اآلليػػات اسػػتخداما فعػػاال، وا 
الجيػػات واإلدارات الحكوميػػة المختمفػػة عمػػى التعػػاوف مػػع ىػػذه اآلليػػات لموصػػوؿ 

 ماسات.إلى تسويات مرضية وعاجمة لمشكاوي وااللت
توصػػػػي المجنػػػػة الدولػػػػة الطػػػػرؼ باتخػػػػاذ كافػػػػة التػػػػدابير التػػػػي مػػػػف شػػػػانيا تعزيػػػػز  .09

مشػػػػػاركة المػػػػػواطنيف فػػػػػي إدارة الحيػػػػػاة العامػػػػػة، واإلسػػػػػراع فػػػػػي إصػػػػػدار قػػػػػانوف 
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االنتخػػاب ودعػػـ الجيػػات المنػػاط بيػػا إدارة العمميػػة االنتخابيػػة بمػػا يضػػمف تعبيػػر 
 المواطنيف عف أردتيـ بطريقة حرة ونزيية.

بشػػػاف  2114لسػػػنة  08مجنػػػة بإعػػػادة النظػػػر فػػػي أحكػػػاـ القػػػانوف رقػػػـ توصػػػي ال .21
االجتماعػػػات العامػػػػة والمسػػػػيرات التػػػػي تقييػػػػد حػػػػؽ األفػػػػراد فػػػػي التجمػػػػع السػػػػممي 
ووضػػع ضػػوابط قانونيػػة محػػدد تقتضػػييا الضػػرورة فػػي مجتمػػع يحتػػـر الحريػػات 
 وحقوؽ اإلنساف عند ممارسة اإلدارة لصبلحياتيا في ىذا الشأف اتساقا مع نص

 الفقرة السابعة مف المادة الرابعة والعشريف مف الميثاؽ.
لسػػنة  38توصػي المجنػة الدولػة الطػػرؼ بإعػادة النظػر فػى  قػػانوف الجنسػية رقػـ  .20

بمػػػػا يكفػػػػؿ مسػػػػاواة المػػػػرأة القطريػػػػة بالرجػػػػؿ القطػػػػري فػػػػي كسػػػػب أبنائيػػػػا  2115
الجنسية، وحظر التمييز بيف المواطف باألصؿ والمػواطف بػالتجنس عمػى صػعيد 

لتمتػػع بػػالحؽ فػػي االنتخػػاب والترشػػح لمييئػػات التشػػريعية وتقمػػد الوظػػائؼ العامػػة ا
 مع مراعاه المصمحة الفضمي لمطفؿ . 

توصي المجنػة الدولػة الطػرؼ بكفالػة حػؽ األشػخاص الػذيف تػـ إسػقاط جنسػيتيـ  .22
مف  0بضماف أف ذلؾ اإلسقاط لـ يتـ بشكؿ تعسفي أو وير قانوني وفقا لمفقرة 

ميثػػاؽ ، كمػػا تحػػث الدولػػة الطػػرؼ عمػػى مواصػػمة جيودىػػا فػػي مػػف ال 29المػػادة 
تجنػػيس )حػػاممي الوثػػائؽ( وكفالػػة حػػؽ األفػػراد باكتسػػاب الجنسػػية لمنػػع حػػاالت 

 انعداـ الجنسية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ عمى اإلسراع في تنقيح تشريعاتيا المتعمقة بإعماؿ  .23

 ومات.حؽ األفراد في حرية الرأي والتعبير والحصوؿ عمى المعم
توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ الػػي تعزيػػز اإلجػػراءات المتعمقػػة بضػػماف المسػػاواه  .24

 الفعمية فى حرية الحؽ فى التنقؿ وخاصو السفر خارج الببلد .
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تحػػث المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ عمػػى فػػرض تشػػريع بػػاألجر المناسػػب يكػػوف كفػػيبل  .25
ؿ التػي بتغطية نفقات تكاليؼ المعيشة األساسية وعبلج بعض حاالت االسػتغبل

 تؤدي إلى حاالت لبلتجار بالبشر. 
تحث المجنة عمى بناء قاعدة بيانات خاصة بػاألمراض واإلصػابات المينيػة فػي  .26

الدولػػة الطػػرؼ، واسػػتخداميا فػػي وضػػع سياسػػة الوقايػػة ذات الصػػمة. كمػػا ينبغػػي 
إلػػػزاـ أصػػػحاب األعمػػػاؿ بتػػػدريب العمػػػاؿ عمػػػى قواعػػػد السػػػبلمة المينيػػػة ومراقبػػػة 

 توفر شروطيا.
تشجع المجنة الدولة الطرؼ عمى اعتماد نظاـ الحسابات البنكية في دفػع أجػور  .27

العمػػػاؿ الوافػػػديف، بحيػػػث يمكػػػف مراقبػػػة التػػػزاـ أصػػػحاب األعمػػػاؿ بتقػػػديـ أجػػػور 
 العماؿ كاممة وبشكؿ منتظـ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتبني خريطة زمنية إللغاء نظاـ الكفالة بما يتواءـ  .28
العمؿ القسري وظروفيا، وكذلؾ السماح لمعماؿ بتغييػر  مع حظر كافة استخداـ

لغػاء سػمطة صػاحب العمػؿ  أعماليـ دوف الحاجة إلػى موافقػة صػاحب العمػؿ، وا 
لغاء شرط حصوؿ العامؿ عمى تأشيرة مغادرة. والى  في فسخ تأشيرات العماؿ وا 
حػػػيف يػػػتـ ذلػػػؾ، تحػػػث المجنػػػة عمػػػى أف تنفػػػذ الدولػػػة الطػػػرؼ بالكامػػػؿ األحكػػػاـ 

يػػة التػػي تحمػػي حقػػوؽ العمػػاؿ الوافػػديف وحريػػاتيـ فػػي إطػػار نظػػاـ الكفيػػؿ، القانون
 وأف توفر سبؿ انتصاؼ قانونية فعالة لمعماؿ الذيف تنتيؾ حقوقيـ.

تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى تحسيف قدرات مفتشي العمؿ عمى التحقيؽ في  .29
جػػػػراءات الصػػػػحة والسػػػػبلمة، وزيػػػػادة عػػػػدد المفتشػػػػيف  مخالفػػػػات قػػػػانوف العمػػػػؿ وا 
المسػػؤوليف عػػف مراقبػػة أمػػاكف العمػػؿ بمػػا يكفػػي لضػػماف التػػزاـ اصػػحاب العمػػؿ 
بقػانوف العمػػؿ ومعػػايير الصػػحة والسػػبلمة. كمػا تحثيػػا عمػػى زيػػادة عػػدد عمميػػات 
التفتػػيش الميدانيػػة لضػػماف التطبيػػؽ األمثػػؿ النظمػػة الصػػحة والسػػبلمة والعمػػؿ، 
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صػػػػػمية لمعمػػػػػاؿ واسػػػػػتخداـ مفتشػػػػػيف أو متػػػػػرجميف فػػػػػورييف يتكممػػػػػوف المغػػػػػات األ
 الوافديف.

توصي المجنة باإلسراع فػي إقػرار مشػروع قػانوف المسػتخدميف بالمنػازؿ الػذي ال  .31
يػػزاؿ قيػػد اإلجػػراءات التشػػريعية، كمػػا توصػػي بإيجػػاد جيػػة خػػاص لتمقػػي شػػكاوي 

 عماؿ المنازؿ.
لسػػػنة  02تحػػػث المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ عمػػػى إعػػػادة النظػػػر فػػػى  القػػػانوف  رقػػػـ  .30

والمؤسسػػات الخاصػػة بمػػا يسػػمح لمؤسسػػات المجتمػػع بشػػأف الجمعيػػات  2114
المػػػػدني بالقيػػػػاـ فػػػػي دورىػػػػا فػػػػي المجتمػػػػع، وبشػػػػكؿ خػػػػاص تشػػػػجيع مؤسسػػػػات 
المجتمػػع المػػدني لبلنخػػراط فػػي مجػػاؿ الػػدفاع عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ونشػػر ثقافتيػػا 

 والسيما الفئات األكثر عرضة لبلنتياؾ.
إلى تمكيف المػرأة ورفػع  تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى مواصمة جيودىا الرامية .32

 مستوي مساىمتيا األقتصادية والسياسية في المجتمع القطري . 
توصى المجنة باستدامة الدعـ المالي والبشػري المقػدـ لمقطػاع الصػحي فػي ظػؿ  .33

الزيػػػادة السػػػكانية السػػػريعة مػػػف اجػػػؿ كفالػػػة نوعيػػػة ومسػػػتوي الخػػػدمات الصػػػحية 
البنية التحتية وزيادة عػدد الكػوادر المقدمة لممواطنيف والمقيميف، وبخاصة تييئة 

الطبيػػة وتفعيػػؿ بػػرام  التثقيػػؼ الصػػحي والتركيػػز عمػػى أشػػكاؿ الوقايػػة سػػواء مػػف 
حيػػث نمػػط الحيػػاة اـ العوامػػؿ السػػموكية المسػػببة لممػػرض اـ بمكافحػػة األمػػراض 

 المعدية. 
توصػػي المجنػػة بػػأف تكفػػؿ الدولػػة الطػػرؼ إمكانيػػة التحػػاؽ جميػػع األطفػػاؿ، بمػػف  .34

اؿ العمػػاؿ الوافػػديف العػػامميف فػػي القطػػاع الخػػاص، بالمػػدارس الخاصػػة فػػييـ أطفػػ
 أو العامة.

تشػػػجع المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ عمػػػى مواصػػػة جيودىػػػا  لمتثقيػػػؼ والتػػػدريب عمػػػى  .35
حقػػػوؽ اإلنسػػػاف وتعزيػػػز بػػػرام  التسػػػامح وثقافػػػة التػػػآخي واالنفتػػػاح عمػػػى اآلخػػػر 
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دماجيػػػػا فػػػػي المنػػػػاى  واألنشػػػػطة التعميميػػػػة وبػػػػرام  التػػػػدري ب الرسػػػػمية وويػػػػر وا 
 الرسمية.
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 ( الدورة الرابعة0ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير دولة قطر

 أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:

 رئيس المجنة  الدكتور/ عبد الرحيـ يوسؼ العوضي 

 نائب الرئيس الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي 

 عضو المجنة الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

  /عضو المجنة ومقرر التقرير أسعد نعيـ يونسالمستشار 

 عضو المجنة  األستاذ المحامي/ عاصـ منصور الربابعة 

 عضو المجنة المستشار/ محمد جمعة فزيع 

 عضو المجنة السيد/عز الديف األصبحي 
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 ( الدورة الرابعة2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير دولة قطر

 وفد دولة قطر:

 جبر آؿ  معالي الشيخ/ أحمد بف محمد بف
 ثاني

مساعد الوزير لشؤوف التعاوف الدولي بوزارة الخارجية 
 القطرية )رئيس الوفد(

  سفير دولة قطر بجميورية مصر العربية ومندوبيا  السيد/ سيؼ بف مقدـ البوعينيف
 الدائـ لدي جامعة الدوؿ العربية

 ةمدير مكتب حقوؽ اإلنساف بوزارة الخارجي الشيخ/ خالد بف جاسـ آؿ ثاني 
 رئيس قسـ الفتوي بإدارة الفتوي والعقود بوزارة العدؿ السيد/ محمد فيد القحطاني 
 مدير ىيئة التقييـ بالمجمس األعمى لمتعميـ الدكتورة/ حمده حسف السميطي 
 أخصائي قانوني بوزارة العمؿ السيد/ صالح عمى ألخالدي 

 نساف بوزارة باحثة سياسية بمكتب حقوؽ اإل   السيدة/ ىنادي نظاـ الشافعي
 الخارجية

 سكرتير ثاني بسفارة دولة قطر بالقاىرة السيد/ خالد عمي عيسى المالكي 

 مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمجمس األعمى   السيدة/ نورة ناصر المريخي
 لشؤوف األسرة

 باحثة اجتماعية باألمانة العامة لمتخطيط   السيدة/ بدرية عمي الحرمي
 التنموي

 مستشار بسفارة دولة قطر بالقاىرة سامة يوسؼ القرضاويالسيد/ أ 
 مدير إدارة حقوؽ اإلنساف بوزارة الداخمية العقيد/ عبداهلل صقر الميندي 
 مدير إدارة االستخداـ بوزارة العمؿ السيد/ فواز محمد ناصر محمد الريس 
 جتماعيةمساعد مدير إدارة اإلسكاف بوزارة الشؤوف اال السيد/ خميفة ىتمي اليتمي 
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 سكرتير أوؿ بسفارة دولة قطر بالقاىرة السيد/ محمد إبراىيـ تاجر السادة 
  ممحؽ دبموماسي بسفارة دولة قطر بالقاىرة الشيخ / فيد بف حمد آؿ ثاني 
  أخصائي قانوني أوؿ بالمجمس األعمى لمصحة السيدة/ وفاء عنبر النعيمي 

 حقوؽ اإلنساف بوزارة خبير قانوني بمكتب  الدكتور/ محمد سعيد الطيب
 الخارجية
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الخامسة الدورة

20-25/02/2101 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 ملتحدةدولة اإلمارات العربية ا
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ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المقدـ مف دولة االمارات العربية  .0
مػػػػف الميثػػػػاؽ العربػػػػي لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي دورتيػػػػا  48المتحػػػػدة بمقتضػػػػى المػػػػادة 

بمقر جامعػة  2103/ ديسمبر كانوف أوؿ 26 -20الخامسة المنعقدة خبلؿ الفترة 
 الدوؿ العربية في القاىرة، واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية.

ترحػػب المجنػػة بػػالحوار التفػػاعمي المفتػػوح والبنػػاء الػػذي أجرتػػو مػػع وفػػد الدولػػة رفيػػع  .2
المسػػتوي برئاسػػػة معػػػالي سػػػفير دولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة بالقػػػاىرة والمنػػػدوب 

دوؿ العربيػػػػة، والػػػػذي ضػػػػـ ممثمػػػػيف مػػػػف مختمػػػػؼ الػػػػوزارات الػػػػدائـ لػػػػدي جامعػػػػة الػػػػ
والمؤسسات، مما مكف أعضػاء لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف العربيػة مػف االطػبلع األوسػع 
عمػػػى حالػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي الدولػػػة الطػػػرؼ. كمػػػا تقػػػدر المجنػػػة تعػػػاوف الدولػػػة 

، وذلػؾ 2103الطرؼ فػي تسػييؿ عقػد ورشػة العمػؿ التعريفيػة خػبلؿ شػير نػوفمبر 
وعػػد المناقشػػة، لمفريػػؽ الحكػػومي المعنػػي بإعػػداد التقريػػر ولممثمػػي مؤسسػػات قبػػؿ م

المجتمػػع المػػدني، وقػػد كػػاف لػػذلؾ التعػػاوف دور فاعػػؿ فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة 
مػػػف عقػػػد الورشػػػة، إضػػػافة إلػػػى أف برنػػػام  الزيػػػارات لمعديػػػد مػػػف الجيػػػات الرسػػػمية 

لحصػػوؿ عمػػى العديػػد مػػف واألىميػػة قػػد سػػاىـ فػػي إسػػتجبلء الكثيػػر مػػف التسػػاؤالت وا
 االيضاحات.

ترحب المجنة بالجيود المبذولة مف الدولػة الطػرؼ فػي مجػاؿ تعزيػز وحمايػة حقػوؽ  .3
اإلنساف وانضماميا  وتصديقيا عمى جممة مف الصكوؾ الدولية واإلقميمية المتعمقة 

 بحماية حقوؽ اإلنساف، والتى منيا:
يػة األمػـ المتحػدة لمناىضػة التعػذيب تشيد المجنة بانضماـ الدولة الطرؼ إلى اتفاق -أ

بموجػب  وويره مف ضروب المعاممػة أو العقوبػة القاسػية أو البلإنسػانية أو الميينػة
 .2102( لسنة 73المرسـو االتحادي رقـ )

تشيد المجنة بتصػديؽ الدولػة الطػرؼ عمػى اتفاقيػة حقػوؽ األشػخاص ذوي اإلعاقػة  -ب
وكػػػػذلؾ صػػػػدور القػػػػانوف  2119لسػػػػنة  006بموجػػػػب  المرسػػػػـو اإلتحػػػػادي رقػػػػـ 
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 2116لسػػنة 29الُمعػػدؿ لمقػػانوف االتحػػادي رقػػـ  2119لسػػنة  04اإلتحػػادي رقػػـ 
بشػػأف حقػػوؽ المعػػاقيف، كمػػا تشػػيد المجنػػة بػػاالجراءات التػػي اتخػػذتيا الدولػػة بشػػأف 

 .دم  األطفاؿ ذوي اإلعاقة في مدارس التعميـ العاـ
افحػػػة االتجػػػار بالبشػػػر فػػػي عػػػاـ ترحػػػب المجنػػػة بػػػإقرار اإلسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لمك -ت 

والتػػي تقػػـو عمػػى خمسػػة محػػاور رئيسػػة ىػػي الوقايػػة والمبلحقػػة القضػػائية  2102
والعقاب وحماية الضحايا والتعاوف الدولي، كمػا تشػيد المجنػة بػالجيود التػي تبػذليا 
الدولة الطرؼ في مجاؿ مكافحة السخرة واإلتجار بالبشر ومصادقتيا عمى العديػد 

 ذات العبلقة. مف االتفاقيات 
تشػػيد المجنػػة بإنجػػازات المجنػػة الوطنيػػة لمكافحػػة اإلتجػػار بالبشػػر فػػي التنسػػيؽ بػػيف  -ث

 .مختمؼ األجيزة الوطنية المعنية بمكافحة اإلتجار بالبشر
ترحػػػػب المجنػػػػة بػػػػاقرار اسػػػػتراتيجية حمايػػػػة حقػػػػوؽ العمالػػػػة، واالسػػػػتراتيجية الوطنيػػػػة  -ج

 لمطفولة.
 
 :المالحظات 
 امة:مالحظات ع :أوال
التشػػػريعات والتػػػدابير المتخػػػذة مػػػف قبػػػؿ الدولػػػة الطػػػرؼ فيمػػػا يخػػػص  أوفػػػؿ التقريػػػر .4

بعػػض الحقػػوؽ الػػواردة فػػي الميثػػاؽ مثػػؿ: تعزيػػز ثقافػػة التػػآخي والتسػػامح وفقػػًا لمفقػػرة 
( مػػف المػػادة األولػػى لمميثػػاؽ، وكػػذلؾ تعزيزحػػؽ الشػػعوب فػػي تقريػػر المصػػيروفقا 2)

ضػػػػًا جيػػػػود الدولػػػػة الطػػػػرؼ بشػػػػأف التػػػػدابير لػػػػنص المػػػػادة الثانيػػػػة مػػػػف الميثػػػػاؽ، وأي
 .الخاصة بحاالت الطوارئ اإلستثنائية وفقًا لنص المادة الرابعة مف الميثاؽ

لـ يشر التقرير إلى قياـ الدولة الطرؼ باتخاذ التػدابير المناسػبة لمواءمػة تشػريعاتيا  .5
 .الوطنية مع أحكاـ الميثاؽ
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ى تواجػػو الدولػة الطػػرؼ فػي تمكػػيف لػـ يتطػػرؽ التقريػر إلػػى المعوقػات والتحػػديات التػ .6
 .األشخاص مف الحقوؽ المنصوص عمييا بالميثاؽ

عرض التقرير التشريعات الوطنيػة المنسػجمة مػع أحكػاـ الميثػاؽ دوف التطػرؽ  فػي  .7
 الحاالت إلى الممارسة الفعمية لتمتع االشخاص بتمؾ الحقوؽ.

ير التػي أتخػذتيا الدولػة تبلحظ المجنة أف التقرير قد جاء مقتضبًا فيما يتعمؽ بالتػداب .8
الطػػرؼ لحمايػػة بعػػض الحقػػوؽ الػػواردة فػػي الميثػػاؽ، ومػػف ناحيػػة أخػػري أسػػيب فػػي 

 .البعض اآلخر مف الحقوؽ
 ثانيا: مالحظات تتعمؽ بمحتوى التقرير:

تبلحػػظ المجنػػة أف تقريػػر الدولػػة الطػػرؼ قػػد جػػاء مقتضػػبا فيمػػا يتعمػػؽ بالتشػػريعات  .9
فػػػي الحيػػػاة وحمايػػػة جميػػػع األشػػػخاص مػػػف والتػػػدابير التػػػي اتخػػػذتيا لحمايػػػة الحػػػؽ 

 .اإلختفاء القسري
تبلحظ المجنة أف قانوف اإلجراءات الجزائية ال يكفؿ حؽ المحكوـ عميو بعقوبة  .01

اإلعداـ في طمب العفػو أو اسػتبداليا بعقوبػة أخػؼ ولػـ يػنظـ القػانوف إجػراءات ىػذا 
 . الحؽ

قيقػػػػػات واألدلػػػػػة تبلحػػػػػظ المجنػػػػػة أف قػػػػػانوف اإلجػػػػػراءات الجزائيػػػػػة ال يبطػػػػػؿ التح .00
المنتزعػػػػة تحػػػػت وطػػػػأت التعػػػػذيب المػػػػادي أو المعنػػػػوي عنػػػػد المحاكمػػػػة، وال توجػػػػد 

 . نصوص خاصو لتعويض الضحايا إال القواعد العامة لمتعويض
تبلحظ المجنة أف جريمة التعذيب تسقط بالتقادـ في التشريعات الوطنية لمدولة   .02

 .الطرؼ، وىو ما يخالؼ نص المادة الثامنة مف الميثاؽ
فػػي شػػأف مكافحػػة  2116لسػػنة  50تبلحػػظ المجنػػة  أف القػػانوف االتحػػادي رقػػـ  .03

اإلتجػػػار بالبشػػػر الػػػذي يمثػػػؿ اإلطػػػار القػػػانوني لمتعامػػػؿ مػػػع القضػػػايا المتعمقػػػة بيػػػذه 
الجريمػػة قػػد جػػػاء خاليػػًا مػػف بيػػػاف القواعػػد القانونيػػة التػػػي تعػػال   حقػػوؽ الضػػػحايا، 

ة إتباع إجراءات خاصة أمػاـ جيػات وكيفية حماية الضحايا والشيود، ومدي إمكاني
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التحقيؽ أو الحكـ عند نظر ىذه الجرائـ، ولـ يتضػمف القػانوف إنشػاء آليػة لمسػاعدة 
 . الضحايا، مثؿ: إنشاء صندوؽ لمساعدة الضحايا

تبلحػػػػظ المجنػػػػة أف تشػػػػريعات الدولػػػػة الطػػػػرؼ لػػػػـ تتضػػػػمف مػػػػا يضػػػػمف حػػػػؽ   .04
ي القضايا الخاصة بػأمف التقاضي بدرجاتو لكؿ شخص خاضع لواليتيا القضائية ف

 الدولة.
تبلحػػػػظ المجنػػػػة أف التقريػػػػر لػػػػـ يتنػػػػاوؿ التشػػػػريعات المتعمقػػػػة بحػػػػؽ المػػػػتيـ فػػػػي  .05

ضمانات مرتبطة بالحبس اإلحتياطي وبخاصًة الحؽ في الػتظمـ مػف قػرار القاضػي 
 الصادر ضده بالحبس اإلحتياطي.

اكـ تبلحػػػظ المجنػػػة أنػػػو فيمػػػا يخػػػص الوضػػػع القػػػانوني لمقضػػػاة المنتمػػػيف لممحػػػ .06
المحميػػػة ويػػػر واضػػػح عمػػػى خػػػبلؼ مػػػا ىػػػو عميػػػو األمػػػر بالنسػػػبة لقضػػػاة المحكمػػػة 

 . االتحادية
تبلحػػظ المجنػػة أف التقريػػر لػػـ يػػرد فيػػو إشػػارة إلػػى وجػػود تشػػريع يكفػػؿ الحػػؽ فػػي  .07

( مػػػف 09التعػػػويض خاصػػػة عنػػػد ثبػػػوت البػػػراءة واألخطػػػاء القضػػػائية طبقػػػًا لممػػػادة )
 الميثاؽ.

قانونيػػػػػة الناظمػػػػػة لضػػػػػماف حريػػػػػة الممارسػػػػػة تبلحػػػػػظ المجنػػػػػة ويػػػػػاب القواعػػػػػد ال .08
السياسػػية، وذلػػؾ لضػػماف إتخػػاذ التػػدابير التػػى تضػػمف ممارسػػة األفػػراد ليػػذا الحػػؽ، 
وكػػػػذلؾ القواعػػػػد القانونيػػػػة الخاصػػػػة بكفالػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي تنظػػػػيـ التجمعػػػػات السػػػػممية 

 والمسيرات لضماف تمتع كافة مواطني الدولة الطرؼ بيذا الحؽ.
لػػة الطػػرؼ والتػػدابير المتخػػذة مػػف قبميػػا بشػػأف إنيػػاء عمػػى الػػروـ مػػف جيػػود الدو  .09

 مشكمة األشخاص مف فئة "البدوف" إال أف المجنة تبلحظ إستمرار تمؾ المشكمة 
تبلحظ المجنة ضعؼ  القواعد القانونيػة الخاصػة بنػزع الممكيػة لممنفعػة العامػة،  .21

 عامة.وكذلؾ عدـ وجود آليات خاصة بالتظمـ مف قرارات نزع المكمية لممنفعة ال
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تبلحػػػظ المجنػػػة عػػػدـ وضػػػوح القواعػػػد القانونيػػػة المتعمقػػػة بامكانيػػػة الطعػػػف عمػػػى  .20
 قرارات الجيات اإلدارية القائمة عمى إصدار المطبوعات الصحفية 

تبلحػظ المجنػة ويػاب إطػار نػاظـ فػػي الدولػة الطػرؼ خػاص بضػماف الحصػػوؿ  .22
ؼ عامػػػة عمػػى معمومػػػات بحػػػوزة الييئػػات العامػػػة أو الكيانػػػات التػػي تضػػػطمع بوظػػػائ
 ومدي تأميف وصوليا  لكافة األفراد بما يضمف تداوؿ المعمومات بشفافية.

تبلحظ المجنة أف تشريعات الدولة الطرؼ تنص عمػى بعػض العقوبػات السػالبة  .23
لمحريػػة لمصػػحفييف والمػػدونيف، كمػػا تبلحػػظ المجنػػة خضػػوع شػػبكة االنترنػػت لمرقابػػة 

 وعدـ وضوح ضوابط ىذه الرقابة وشروطيا.
مجنة نوعا مف التمييز بيف الرجؿ والمرآة مف حيث شػروط الػزواج مػف تبلحظ ال .24

 وير حاممي جنسية الدولة الطرؼ وآثاره وخاصًة فيما يتعمؽ بجنسية األوالد.
تبلحظ المجنة عدـ توضيح التقريربشكؿ دقيؽ األحكاـ القانونيػة والتدابيرالعمميػة  .25

 المتخذة مف الدولة الطرؼ لمكافحة العنؼ االسري.
التقريػػػر بػػػأف تشػػػريعات الدولػػػة الطػػػرؼ تػػػنص عمػػػى تػػػوفير قواعػػػد تحفػػػػظ  أفػػػاد .26

الصػػػحة وشػػػروط السػػػبلمة المينيػػػة فػػػي أمػػػاكف العمػػػؿ، ويػػػر أف المجنػػػة تبلحػػػظ أف 
األحصاءات المتعمقة باإلصابات المينية وحػاالت الوفػاة فػي أمػاكف العمػؿ، تعطػي 

ت الصػػحة داللػػة عمػػى ضػػعؼ التػػزاـ كثيػػر مػػف أربػػاب العمػػؿ بػػبعض أحكػػاـ تشػػريعا
  .المينية

تشػػير المجنػػة إلػػى قيػػاـ إمػػارة أبػػو ظبػػي بتطبيػػؽ نظػػاـ التػػاميف الصػػحي لمعمػػاؿ،  .27
فػػػي شػػػأف  0981لسػػػنة  8ويػػػر أنيػػػا تبلحػػػظ عػػػدـ اشػػػتراط القػػػانوف االتحػػػادي رقػػػـ 

 .تنظيـ عبلقات العمؿ إللزامية توفير التأميف الصحي لمعماؿ
ف نظػػاـ الكفيػػؿ وتػػوفير روػـ الجيػػود التػػي بػػذلتيا الدولػػة الطػػرؼ مػػف أجػػؿ تحسػػي .28

حماية أفضؿ لمعمالة الوافػدة، إال أف المجنػة تبلحػظ بػأف نظػاـ الكفالػة يحػـر العامػؿ 
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الوافد في كثير مف األحياف مف الحماية التي يوفرىا القػانوف الػوطني فػي الممارسػة 
 العممية )مثبل حظر مصادرة جواز السفر وضعؼ التزاـ أصحاب العمؿ بذلؾ(. 

فػػػػي شػػػػأف تنظػػػػيـ  0981لسػػػػنة  8ف القػػػػانوف االتحػػػػادي رقػػػػـ تبلحػػػػظ المجنػػػػة أ .29
عبلقػػػات العمػػػؿ قػػػد اسػػػتثنى شػػػريحة عمػػػاؿ المنػػػازؿ ومػػػف فػػػي حكميػػػـ مػػػف التمتػػػع 
بحمايػػػة أحكامػػػو، األمػػػر الػػػذي يزيػػػد مػػػف احتمػػػاالت تعػػػرض ىػػػذه الشػػػريحة لصػػػور 

  .مختمفة مف اإلساءة البدنية والمعاممة القاسية واإلستغبلؿ اإلقتصادي
فػػػػي شػػػػأف تنظػػػػيـ  0981لسػػػػنة  8ة أف القػػػػانوف االتحػػػػادي رقػػػػـ تبلحػػػػظ المجنػػػػ .31

عبلقػػات العمػػؿ قػػد حظػػر حريػػة ممارسػػة العمػػؿ النقػػابي والحػػؽ فػػي اإلضػػراب بمػػا 
مف الميثاؽ، والتي أقرت بيذه الحقػوؽ  35يتعارض صراحة مع ما تضمنتو المادة 

سػاءة ودعت الدولة الطرؼ إلى تنظيميا، وبما يمنع كافة صور إسػتغبلؿ العمػاؿ وا  
 .المعاممة مف قبؿ أصحاب العمؿ

تبلحػػػظ المجنػػػة أف الدولػػػة الطػػػرؼ لػػػـ تتػػػبف خطػػػة وطنيػػػة لنشػػػر ثقافػػػة حقػػػوؽ  .30
 اإلنساف مف أجؿ ضماف حمايتيا عمى المدي البعيد.

 
 :التوصيات 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بػأف تكفػؿ تشػريعاتيا الوطنيػة حػؽ المحكػـو عميػو  (1
 .بداليا بعقوبة أخؼ وتنظيـ ىذا الحؽبعقوبة اإلعداـ في طمب العفو أو است

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمػؿ عمػى مواءمػة القػوانيف الوطنيػة وتضػمينيا  (2
أحكػػػػػاـ اتفاقيػػػػػة مناىضػػػػػة التعػػػػػذيب عبػػػػػر تعػػػػػديؿ قػػػػػانوني العقوبػػػػػات وقػػػػػانوف 
اإلجػػراءات الجزائيػػة لتجػػريـ جميػػع أشػػكاؿ التعػػذيب صػػراحة مػػف خػػبلؿ وضػػع 

وتشػػػديد عقوبػػػة جريمػػػة التعػػػذيب ومنػػػع تمػػػؾ  تعريػػػؼ قػػػانوني لجريمػػػة التعػػػذيب
 . الممارسات واألعماؿ عمى ارض الواقع
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توصػي المجنػػة الدولػػة الطػرؼ باتخػػاذ كافػػة التػػدابير لوضػع بػػرام  لتقػػديـ العػػوف  (3
عػػػادة  والمسػػػاعدة لضػػػحايا التعػػػذيب، وتػػػوفير الحمايػػػة والرعايػػػة الطبيػػػة ليػػػـ، وا 

 . ية والقانونيةتأىيميـ جسديًا ونفسيًا وحماية حقوقيـ اإلنسان
توصػػػػي المجنػػػػة الدولػػػػة الطػػػػرؼ باتخػػػػاذ كافػػػػة التدابيرالتشػػػػريعية لجعػػػػؿ جريمػػػػة  (4

 التعذيب ال تسقط بالتقادـ.
توصػػػي المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ باالسػػػراع فػػػي إقػػػرار التعػػػديبلت المقترحػػػة عمػػػى  (5

فػػي شػػأف مكافحػػة اإلتجػػار بالبشػػر،  2116( لسػػنة 50القػانوف اإلتحػػادي رقػػـ )
تحديػػدًا لجريمػػة اإلتجػػار بالبشػػر وتشػػديد العقوبػػات ورفػػع ووضػػع تعريػػؼ أكثػػر 

الحػػد األدنػػي ليػػا، والػػنص عمػػى القواعػػد القانونيػػة التػػي تعػػال  حقػػوؽ الضػػحايا 
وكيفية حماية الضحايا والشيود، واتباع إجراءات خاصػة أمػاـ جيػات التحقيػؽ 

نشاء آلية لمسػاعدة الضػحايا مثػؿ: إنشػ اء أو المحاكـ عند نظر ىذه الجرائـ، وا 
 .لمجنسيف صندوؽ خاص بتعويضيـ ودور أيواء

( 50تحث المجنػة الدولػة الطػرؼ عمػى التطبيػؽ الفعػاؿ لمقػانوف اإلتحػادي رقػـ ) (6
فػػػػػي شػػػػػأف مكافحػػػػػة اإلتجػػػػػار بالبشػػػػػر، واإلسػػػػػتمرار فػػػػػي تنفيػػػػػذ  2116لسػػػػػنة 

 اإلستراتيجية الوطنية بكافة محاورىا الخمس.
ألساسػػي لمقضػػاة بمػػا يضػػمف توصػػي المجنػػة بتعػػديؿ التشػػريع المػػنظـ لمقػػانوف ا (7

لجميع القضاة عمى مستوي محاكـ اإلمػارات المحميػة أو اإلتحاديػة األسػتقبللية 
وخاصػػػة بإخضػػػاع مينػػػتيـ لمجمػػػس أعمػػػى لمقضػػػاء مسػػػتقؿ كميػػػًا عػػػف السػػػمطة 

 التنفيذية.
توصي المجنة الدولة الطػرؼ بوضػع تشػريعات تضػمف التقاضػي عمػى درجتػيف  (8

 في كؿ الحاالت.
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دولة الطرؼ بوضع تشريع يعزز ضمانات المحبوس إحتياطيًا توصي المجنة ال (9
خاصػػة مػػف حيػػث الحػػؽ فػػي الطعػػف فػػي قػػرار الحػػبس اإلحتيػػاطي، وفػػي طمػػب 

 التعويض حينما يثبت أف ىذا الحبس تعسفي.
توصي المجنة فيما يخص المحاكمة العادلػة بػأف يقتػرف الحػؽ فػي تعيػيف محػاـ  (11

لميثػاؽ وأف يفػتح بػاب المسػاعدة في جميع الحػاالت، لمتوافػؽ مػع مػا جػاء فػي ا
 القضائية عمى نطاؽ واسع.

توصػػي المجنػػة بوضػػع قواعػػد قانونيػػة مػػف شػػأنيا ضػػماف الحػػؽ فػػي التعػػويض  (11
 ( مف الميثاؽ.09بالنسبة لكؿ مف كاف ضحية خطأ قضائي تطبيقًا لممادة )

تػدعو المجنػػة الدولػة الطػػرؼ إلػى االسػػتمرار فػي جيػػود تمكػيف المػػرأة وتشػػجيعيا  (12
 ة في الشأف العاـ لمببلد.لممشارك

تػػدعو المجنػػة لوضػػع قواعػػد قانونيػػة ناظمػػة لضػػماف الحريػػة السياسػػية، وذلػػؾ  . (13
 .لضماف اتخاذ التدابير التي تضمف ممارسة األفراد ليذا الحؽ

تحػػث المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ عمػػى سػػف قواعػػد قانونيػػة خاصػػة بكفالػػة الحػػؽ فػػي  (14
ع كافة مواطني الدولة الطرؼ تنظيـ التجمعات السممية والمسيرات لضماف تمت

 .بيذا الحؽ
توصػػػي المجنػػػة الطػػػرؼ باتخػػػاذ كافػػػة التػػػدابير البلزمػػػة التػػػى مػػػف شػػػانيا إنيػػػاء  (15

  االشخاص مف فئة "البدوف". مشكمة 
تػػػدعو المجنػػػة لتحديػػػد حػػػاالت مصػػػادرة األمػػػواؿ الخاصػػػة بشػػػكؿ صػػػريح وفقػػػًا  (16

 .لمقوانيف الوطنية المعموؿ بو في الدولة الطرؼ
ة لسػػف قواعػػد قانونيػػة خاصػػة لنػػزع الممكيػػة لممنفعػػة العامػػة، وكػػذلؾ تػػدعو المجنػػ (17

 إيجاد آليات خاصة بالتظمـ مف قرارات نزع المكمية لممنفعة العامة .
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تػػػػدعو المجنػػػػة الدولػػػػػة الطػػػػرؼ لوضػػػػػع إطػػػػار نػػػػاظـ لضػػػػػماف الحصػػػػوؿ عمػػػػػى  (18
معمومػػػات بحػػػوزة الييئػػػات العامػػػة أو الكيانػػػات التػػػي تضػػػطمع بوظػػػائؼ عامػػػة 

 .يا وضماف تداوليا لكافة األفرادوتأميف وصول
تحػػػث المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ عمػػػى إلغػػػاء تشػػػريعاتيا التػػػى تػػػنص عمػػػى بعػػػض  (19

 العقوبات السالبة لمحرية لمصحفييف.
تػػػػػػدعو المجنػػػػػػة الدولػػػػػػة الطػػػػػػرؼ بفسػػػػػػح المزيػػػػػػد مػػػػػػف الحريػػػػػػات عمػػػػػػى الفضػػػػػػاء  (21

 االلكتروني.
ات توصػػػي المجنػػػة بػػػالنظر فػػػي وضػػػع تشػػػريع أو اتخػػػاذ مػػػا يناسػػػب مػػػف إجػػػراء (21

لضػػػماف عػػػدـ التمييػػػز بػػػيف المػػػرأة والرجػػػؿ فػػػي شػػػروط الػػػزواج وآثػػػاره مػػػف ويػػػر 
 حاممي جنسية الدولة الطرؼ.

توصػػػػي المجنػػػػة بػػػػالنظر فػػػػي اصػػػػدار قػػػػانوف اتحػػػػادي خػػػػاص لمكافحػػػػة العنػػػػؼ  (22
 االسري.

توصػػػػي المجنػػػػة باإلسػػػػراع بإصػػػػدار قػػػػانوف يحمػػػػى حقػػػػوؽ الطفػػػػؿ بمػػػػا يراعػػػػي  (23
 نؼ البدني ضده.مصمحتو الفضمى، ويحظر جميع أشكاؿ الع

توصػػي المجنػػة بوضػػع تشػػريع يعػػزز حقػػوؽ فئػػة المسػػنيف بمػػا يضػػمف ليػػـ حيػػاة  (24
 كريمة ماديًا ومعنويًا.

تحث المجنة عمى تشديد العقوبة عمى أصحاب العمؿ الذيف ال يقوموف بتدريب  (25
 العماؿ عمى السبلمة المينية ومراقبة توفر شروطيا. 

ي إقرار مشروع قػانوف بشػأف التػأميف تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى اإلسراع ف (26
فػػػي شػػػأف  0981لسػػػنة  8الصػػػحي، وكػػػذلؾ تضػػػميف القػػػانوف االتحػػػادي رقػػػـ 

 تنظيـ عبلقات العمؿ نصا خاصا بإلزامية توفير التأميف الصحي لمعماؿ.
تحػػث المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ عمػػى تحسػػيف قػػدرات مفتشػػي العمػػؿ عمػػى التحقيػػؽ  (27

جػػػراءات الصػػػ حة والسػػػبلمة المينيػػػة، بمػػػا يكفػػػي فػػػي مخالفػػػات قػػػانوف العمػػػؿ وا 
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لضػػػماف التػػػزاـ ىػػػذا القطػػػاع بأحكػػػاـ قػػػانوف العمػػػؿ ومعػػػايير الصػػػحة والسػػػبلمة 
المينيػػػػة، واسػػػػتخداـ مفتشػػػػيف أو متػػػػرجميف فػػػػورييف يتكممػػػػوف المغػػػػات األصػػػػمية 

 لمعماؿ الوافديف مف أجؿ تمقي وتسجيؿ الشكاوي بشكؿ فعاؿ.
ف بشػأف عمػاؿ الخدمػة المسػاندة توصي المجنة باإلسراع في إقػرار مشػروع قػانو  (28

 الذي ال يزاؿ قيد اإلجراءات التشريعية.
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمػى إدراج نػص صػريح يتعمػؽ بػإقرار حريػة العمػؿ  (29

النقػػابي والحػػؽ فػػي اإلضػػراب فػػي قانونيػػا الػػوطني بمػػا يتػػواءـ مػػع نػػص المػػادة 
نما تنظميما. 35  مف الميثاؽ التي ال تحظر ىذه الحقوؽ وا 

المجنػػػػة الدولػػػػة الطػػػػرؼ بمواصػػػػمة جيودىػػػػا الراميػػػػة إلػػػػى إيجػػػػاد البيئػػػػة  توصػػػػي (31
المواتيػػػة لعمػػػؿ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني وتشػػػجعيا عمػػػى القيػػػاـ بػػػدورىا فػػػي 
المجتمػػػع، وبشػػػكؿ خػػػاص تشػػػجيع مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني لئلنخػػػراط فػػػي 
مجاؿ الدفاع عف حقوؽ اإلنساف ونشر ثقافتيػا والسػيما لمفئػات األكثػر عرضػة 

 نتياؾ.لئل
 0981لسػنة  8تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى تضميف القانوف االتحادي رقـ  (31

فػػي شػػأف تنظػػيـ عبلقػػات العمػػؿ نصػػا خاصػػا بنسػػبة محػػددة لتعيػػيف األشػػخاص 
 المعاقيف في مؤسسات القطاع الخاص.

تحث المجنة الدولة الطػرؼ عمػى اسػتحداث نظػاـ خػاص بالتػأميف ضػد البطالػة  (32
باب إلػػى البحػػث عػػف عمػػؿ فػػي القطػػاع الخػػاص مػػع وضػػع ضػػوابط تػػدفع الشػػ

 وعدـ االعتماد عمى القطاع الحكومي.
مػف الدسػتور الخاصػة  09تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى مواءمة نص المػادة  (33

بتقديـ خدمات الرعايػة الصػحية لممػواطنيف دوف سػواىـ مػع نػص الفقػرة األولػى 
المجتمػػع بػػالحؽ فػػي مػػف الميثػػاؽ، بمػػا يكفػػؿ تمتػػع جميػػع أفػػراد  39مػػف المػػادة 

 الرعاية الصحية سواء أكانوا مواطنيف أـ وافديف.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بأتخاذ كافو التدابير مف أجؿ تدريب وتأىيؿ ذوي  (34
عػدادىـ لممارسػة العمػؿ وتػوفير العمػؿ المناسػب فػي القطػاع  اإلعاقات مينيا وا 

ظػػػائؼ الحكػػػومي والخػػػاص مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد نسػػػبو مئويػػػو ليػػػـ مػػػف عػػػدد الو 
الشاورة أسوة  بالقانوف المحمي لمخدمة المدنية لمييئػات والػدوائر التابعػة إلمػارة 

 % مف شواور تمؾ الجيات لذوي اإلعاقة.2أبوظبي والذي حدد نسبو  
توصػي المجنػػة الدولػػة الطػرؼ بمواصػػمة جيودىػػا الخاصػة بوضػػع خطػػة وطنيػػة  (35

ي البعيػػػد، لنشػػػر ثقافػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف حمايتيػػػا عمػػػى المػػػد
وكػػذلؾ تعزيػػز دمػػ  بػػرام  التسػػامح وثقافػػة التػػآخي واالنفتػػاح عمػػى اآلخػػر فػػي 
المناى  واألنشطة التعميمية وبرام  التػدريب الرسػمية وويػر الرسػمية، وتػدعوىا 

 إلى قياس أثر ىذه البرام .
تحػػث المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ عمػػى مواصػػمة الجيػػود الخاصػػة بإنشػػاء المؤسسػػة  (36

 نساف وفقًا لمباديء باريس.الوطنية لحقوؽ اال
توصػػػي المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ بمواصػػػمة جيودىػػػا فػػػي شػػػأف مسػػػألة المصػػػادقة  (37

 واإلنضماـ إلى الصكوؾ الدولية المعنية لحقوؽ االنساف.
توصػػي المجنػػة بمواصػػمة الدولػػة الطػػرؼ لجيودىػػا فػػي تحسػػيف البيئػػة التشػػريعية  (38

والسياسػػات اليادفػػة الوطنيػػة الحاضػػنة  لحقػػوؽ اإلنسػػاف، وتحسػػيف الممارسػػات 
 إلى التنفيذ الكامؿ ألحكاـ الميثاؽ.
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 ( الدورة الخامسة0ممحؽ رقـ )
 مناقشة تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة

 أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:

 رئيس الدورة -نائب رئيس المجنة  الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي 

 عضو المجنة الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة المستشار/ اسعد نعيـ يونس 

 عضو المجنة األستاذ المحامي/ عاصـ منصور الربابعة 

 عضو المجنة ومقرر التقرير المستشار/ محمد جمعػػػػػة فزيع 

 عضو المجنة السيد/عز الديف األصبحي 

  ولـ يتمكف مف الحضور:

 رئيس المجنة الدكتور/ عبدالرحيـ يوسؼ العوضي 
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 ( الدورة الخامسة2ممحؽ رقـ )
 مناقشة تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وفد دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

  السفير/ محمد بف نخيرة
 الظاىري              

سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بجميورية مصر 
ومندوبيا الدائـ لدي جامعة الدوؿ العربية )رئيس  العربية
 الوفد(

 /مبارؾ مبارؾ  السيد
 الحمادي

إدارة  –رئيس قسـ شؤوف حقوؽ اإلنساف الدولية 
 حقوؽ اإلنساف في وزارة الخارجية

 مدير إدارة حقوؽ اإلنساف في وزارة الداخمية العميد/ أحمد محمد نخيرة 

 الوكيؿ المساعد لشؤوف التفتيش في وزارة العمؿ السيد/ ماىر حمد العوبد 

 رئيس محكمة أـ القويف االستئنافية القاضي د/ إبراىيـ آؿ عمي 

 الوكيؿ المساعد لوزارة الدولة لشؤوف المجمس الوطني،  الدكتور/ سعيد الغفمي
 مقرر المجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

  الدكتور/ عبدالرحيـ
 عضو المجمس الوطني االتحادي الشاىيف

 وزارة التربية  -ث التربوية باإلنابةمدير إدارة الدراسات والبحو  الدكتورة/ فوزية محمد سعيد
 والتعميـ

  السيدة/ عفراء راشد
 البسطي

المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية األطفاؿ 
 عضو المجمس الوطني االتحادي -والنساء
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 عضو المجمس الوطني  -رئيس البرلماف العربي السيد/ أحمد محمد الجرواف
 االتحادي

 لمساعد لمبرلماف العربياألميف العاـ ا السيد/ فيمي فايد 
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 السادسة الدورة

21-25/02/2102 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 مجهورية العراق

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2105 القاىرة،
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 :تمييد 
ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المقدـ مف جميورية العراؽ  .1

مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا السادسة  48بمقتضى المادة 
بمقر جامعة  2104ديسمبر/كانوف أوؿ  25 - 09المنعقدة خبلؿ الفترة مف 
 واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية. الدوؿ العربية في القاىرة،

ترحب المجنة بالحوار التفاعمي المفتوح والبناء الذي أجرتو مع وفد الدولة رفيع  .2
المستوي برئاسة معالي الوزير محمد ميدي البياتي وزير حقوؽ اإلنساف 
بجميورية العراؽ، والذي ضـ ممثميف لعدد مف الوزارات والمؤسسات المعنية 

اف، مما مَكف لجنة حقوؽ اإلنساف العربية مف استجبلء الكثير مف بحقوؽ االنس
 التساؤالت والحصوؿ عمى العديد مف االجابات.

تقدر المجنة التزاـ الدولة الطرؼ بتسميـ تقريرىا االوؿ إعماال ألحكاـ المادة  .3
( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف والمبادئ التوجييية لمجنة حقوؽ 48)

ية في موعده روـ الظروؼ األمنية والسياسية الصعبة التي تمر اإلنساف العرب
 بيا.

تثمف المجنة قياـ الدولة الطرؼ بنشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في  .4
، كما ترحب بسحب التحفظات التي ابدتيا 3/9/2102الجريدة الرسمية بتاريخ 

 .2/00/2101عمى الميثاؽ بتاريخ 
ؼ اثناء الحوار التفاعمي بتنفيذ أية مبلحظات أو تشيد المجنة بتعيد الدولة الطر  .5

توصيات ختامية تصدر عنيا؛ لكفالة تمتع كؿ شخص خاضع لواليتيا بالحقوؽ 
 والحريات المنصوص عمييا في ىذا الميثاؽ.

تشيد المجنة بنصوص الدستور العراقي المعنية بكفالة حؽ األقميات في التمتع  .6
 احكاـ الميثاؽ.بمكوناتيا الثقافية وبما يتماشى مع 
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بشأف تعويض المتضرريف  2119( لسنة 21تسجؿ المجنة صدور القانوف رقـ ) .7
 نتيجة العمميات الحربية واألخطاء العسكرية والعمميات اإلرىابية.

( فقرة )ب( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 036تثمف المجنة تعديؿ المادة ) .8
القيود التي كانت  ، والذي ألغى2100لسنة  8الجزائية بموجب القانوف رقـ 

مفروضة عمى تحريؾ الدعوي الجنائية مف المجني عميو، حيث كاف النص 
 السابؽ يسيـ في افبلت مرتكبي جرائـ التعذيب مف العقاب.

ترحب المجنة بموقؼ الدولة الطرؼ مف كفالة مبدأ المساواة بيف الرجاؿ والنساء  .9
ية وفقا لقانوف الجنسية فيما يتعمؽ بالحؽ في منح الجنسية لؤلبناء مف أـ عراق

 . 2116لسنة  26رقـ 
ترحب المجنة بالجيود المبذولة مف الدولة الطرؼ في مجاؿ تعزيز وحماية  .11

حقوؽ اإلنساف وتصديقيا عمى عدد مف المواثيؽ واالتفاقيات الدولية لحقوؽ 
 اإلنساف، واحدثيا:

 .21/3/2103اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بتاريخ    (أ)
مناىضة التعذيب وويره مف ضروب المعاممة، أو العقوبة اتفاقية   (ب)

 .7/7/2100القاسية، أو البلإنسانية، أو الميينة بتاريخ 
( مف المادة 2و 0ترحب المجنة بسحب الدولة الطرؼ لتحفظيا عمى الفقرتيف ) .11

 ( مف اتفاقية القضاء عمى كافة اشكاؿ التمييز ضد المرأة.9)
ة الطرؼ مع اآلليات األممية لحقوؽ اإلنساف ترحب المجنة بعودة تفاعؿ الدول .12

وعمى األخص: تقديـ التقارير لمجنة المعنية بحقوؽ اإلنساف، والمجنة المعنية 
بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وآلية اإلستعراض الدوري الشامؿ 

 بمجمس حقوؽ اإلنساف.
لطرؼ لتعزيز واحتراـ تشيد المجنة باألطر المؤسسية التي استحدثتيا الدولة ا .13

حقوؽ اإلنساف وعمى األخص المفوضية العميا لحقوؽ اإلنساف، والمفوضية 
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العميا المستقمة لبلنتخابات، وىيئة النزاىة، وىيئة رعاية الطفولة، وىيئة حقوؽ 
 األشخاص ذوي اإلعاقة.

تثمف المجنة تبني الدولة الطرؼ لعدد مف االستراتيجيات والسياسات الوطنية  .14
ية بتعزيز أوضاع حقوؽ اإلنساف فييا وعمى األخص: استراتيجية تخفيؼ المعن

الفقر، واإلستراتيجية الوطنية لمناىضة العنؼ ضد المرأة التي أقرىا مجمس 
. كما ترحب المجنة باقرار اإلستراتيجية 2103لسنة  96الوزراء بالقرار رقـ 

-2103ترة مف الوطنية لمصحة اإلنجابية وصحة األـ والطفؿ التي تغطي الف
، وتأمؿ أف يساىـ تنفيذىا إيجابيًا في خفض معدؿ وفيات األطفاؿ 2107

السرطاف  وأمراض األطفاؿ في الخمقية العيوب حدوث واألميات وتقميؿ
 الصحية، الرعاية مرافؽ إلى المرأة وصوؿ النساء وتحسيف عند واإلجياض
 والنائية. الريفية المناطؽ وخاصة في

ر الصادر مؤخرا عف السيد رئيس مجمس الوزراء في الدولة ترحب المجنة بالقرا .15
الطرؼ بشأف إسقاط جميع الدعاوي القضائية المتعمقة بالنشر المقامة مف قبؿ 

 رئاسة الوزراء ضد الصحفييف.
تشيد المجنة بجيود وزارة حقوؽ االنساف المتعمقة بالتعريؼ بأحكاـ الميثاؽ في  .16

 الدولة الطرؼ.
 

  :المالحظػػات 
المجنة تقديرىا لمجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو مف تسجؿ  .17

ايجابيات ومراعاة لمخطوط االسترشادية والمباديء التوجييية التي وضعتيا 
 إلعداد التقارير، إال أنيا تبلحظ ما يمي:

عدـ مساىمة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوؽ اإلنساف ومنظمات المجتمع  .18
 التقرير. المدني في عممية إعداد
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لـ يرد في التقرير أو في الردود والمناقشات مع وفد الدولة الطرؼ معمومات  .19
حوؿ كيفية إنفاذ الميثاؽ عمى المستوي الوطني، وكذلؾ وياب اإلشارة ألحكاـ 

 قضائية صادرة عف المحاكـ الوطنية باالستناد ألحكاـ الميثاؽ.
ما لدي إستعراض تنفيذ تبلحظ المجنة أف تقرير الدولة الطرؼ قد أولى اىتما .21

بعض الحقوؽ والحريات الواردة بالميثاؽ بعرض التشريعات الوطنية دوف 
 التطرؽ إلى بياف الممارسات الفعمية لتمتع األشخاص بتمؾ الحقوؽ.

عمى الروـ مف ادراؾ المجنة لمظروؼ األمنية السائدة وتصاعد التطرؼ الديني  .21
إال أف ذلؾ ال يعِؼ الدولة الطرؼ وطبيعة النزاع في أنحاء كثيرة مف العراؽ، 

مف واجب كفالة تطبيؽ القانوف وحفظ النظاـ في جميع أنحاء إقميميا، ويجب 
عمييا، أثناء قياميا بذلؾ، التقيد بإلتزاماتيا وفقا ألحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ 

 اإلنساف والمواثيؽ الدولية ذات الصمة التي صادقت عمييا.
إلجراءات التي اتخذتيا الدولة الطرؼ مف تدابير تبلحظ المجنة عدـ كفاية ا .22

لتأميف المساواة الفعمية في التمتع بكافة الحقوؽ والحريات الواردة بالميثاؽ، وبما 
( مف 0( الفقرة )3يكفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز وفقا لما ورد بالمادة )
والمساواة الفعمية  الميثاؽ. فضبل عف اتخاذ التدابير البلزمة لتأميف تكافؤ الفرص

 بيف النساء والرجاؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الواردة في الميثاؽ. 
تبلحظ المجنة اتساع نطاؽ االفعاؿ أو الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ بالمخالفة  .23

( مف الميثاؽ التي دعت لعدـ جواز الحكـ بعقوبة اإلعداـ 6لمضموف المادة )
 ، واحاطتيا بضمانات قانونية.إال في الجنايات بالغة الخطورة

تبلحظ المجنة أف التقرير لـ يتضمف أي معمومات موثقة أو أرقاـ رسمية لعدد  .24
الحاالت التي صدر فييا أحكاـ بعقوبة اإلعداـ، أو تمؾ التي جري تخفيؼ ىذه 
العقوبة فييا، أو استبداليا بعقوبات أخؼ بسبب الطعف عمييا أو بسبب العفو 

 عنيا.



 -87- 

الدولة الطرؼ إلى الوضع القانوني في تشريعاتيا لحؽ كؿ  لـ يشر تقرير .25
محكوـ عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخؼ، وفقًا لما 

 ( مف الميثاؽ.6ىو منصوص عميو فى أحكاـ المادة )
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية 287الحظت المجنة أف نص المادة ) .26

( مف الميثاؽ، 2( فقرة )7ال تمتثؿ ألحكاـ المادة ) 0970( لسنة 23رقـ )
والمتعمقة بتأجيؿ تنفيذ حكـ اإلعداـ في المرأة الحامؿ والمرضعة بعد انقضاء 
عاميف عمى تاريخ الوالدة، وتغميبًا لممصمحة الفضمى لمرضيع. كما الحظت أف 

لتنفيذ صياوة المادة المذكورة مف قانوف المحاكمات الجزائية تجعؿ مف تأجيؿ ا
 ألربعة أشير مسألة وير ممزمة.

تعرب المجنة عف قمقيا الشديد مف ممارسة التعذيب عمى نطاؽ واسع لمحصوؿ  .27
عمى االعترافات في الدولة الطرؼ، وىو ما تأكد لمجنة مف خبلؿ المبلحظات 

 التي وردت عمى لساف رئيس وفد الدولة الطرؼ.
تعريًفا شامبًل لجريمة التعذيب،  تبلحظ المجنة أف تقرير الدولة الطرؼ لـ يتضمف .28

ولـ يوضح مدي االمتثاؿ ألحكاـ المادة الثامنة )الفقرة الثانية( مف الميثاؽ 
العربي لحقوؽ اإلنساف فيما تضمنتو مف وجوب تضميف النظاـ القانوني عدـ 
سقوط جريمة التعذيب بالتقادـ. كما ال يضع عقوبات تتناسب مع خطورة 

 ة.الجريمة وظروفيا المشدد
تبلحظ المجنة عدـ كفاية اإلجراءات التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لمحماية مف  .29

التعذيب ومحاسبة الجناة وانصاؼ ضحايا التعذيب وتعويضيـ وجبر اضرارىـ، 
كما لـ تفصح المعمومات المقدمة عف اإلجراءات المتخذة مف جانب الدولة 

 بي تمؾ الجرائـ.الطرؼ عف نجاحيا في المحاسبة والمساءلة الجدية لمرتك
تبلحظ المجنة أف التشريع العراقي ال يتضمف وضع حد أقصى لمحبس  .31

االحتياطي، كما تبلحظ التوسع المطرد ووير المبرر في أوامر االحتجاز 
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والحبس االحتياطي، وتواصؿ احتجاز اشخاص أو متيميف آلجاؿ طويمة دوف 
 ميمة معقولة.أف توجو ليـ اتيامات محددة، أو تقديميـ لممحاكمة خبلؿ 

 تبلحظ المجنة عدـ تضميف التشريع الوطني لمبدأ تقادـ الجرائـ والعقوبات. .31
عمى الروـ مف إقرار تعويض الموقوفيف والمحكوميف عند البراءة واإلفراج في  .32

اقميـ كردستاف إال أف المجنة تبلحظ وياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض 
 التشريعات العراقية.  عف االعتقاؿ التعسفي والتعذيب في

تبلحظ المجنة أف التشريع النافذ في الدولة الطرؼ ال يضمف االمتثاؿ الكامؿ  .33
( مف الميثاؽ، والتي تقرر عدـ جواز حبس المديف الذي 08ألحكاـ المادة )

 يثبت إعساره عف الوفاء بديف نات  عف التزاـ تعاقدي.
( لسنة 03افحة اإلرىاب رقـ )تعرب المجنة عف قمقيا إزاء تقييد تطبيؽ قانوف مك .34

لمضمانات القانونية لمحؽ في المحاكمة العادلة المنصوص عمييا في  2115
 الدستور وقانوف اإلجراءات الجنائية.

تبلحظ المجنة مف خبلؿ التقارير توسع الدولة الطرؼ في فض بعض التجمعات  .35
عية لحرية عمى أسس تمييزية بيف المواطنيف، وذلؾ روـ كفالة المنظومة التشري

 االجتماع والتجمع بصورة سممية. 
تبلحظ المجنة وياب وجود قانوف متكامؿ خاص بنزع الممكية واجراءات  .36

 استحقاؽ التعويض.
لـ يشر تقرير الدولة الطرؼ إلى اإلجراءات التي قامت بيا الدولة الطرؼ النفاذ  .37

ت ( والخاصة بدم  مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريا5( الفقرة )40المادة )
األساسية في المناى  واألنشطة التعميمية وبرام  التربية والتكويف والتدريب 

 الرسمية ووير الرسمية.
تبلحظ المجنة عدـ كفاية التدابير التي إتخذتيا الدولة الطرؼ فيما يتعمؽ بتحديد  .38

سف أدنى لئللتحاؽ بالعمؿ، ووضع نظاـ مناسب لساعات العمؿ وظروفو، 
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( 34اف إنفاذ ىذه األحكاـ بفاعمية وفقا لممادة )وفرض عقوبات مناسبة لضم
 (.3الفقرة )

تبلحظ المجنة استمرار ارتفاع  معدالت الفقر وعدـ تحسنيا في الدولة الطرؼ  .39
، وتؤكد عمى أف إنفاذ الحؽ في 2102إلى  2117خبلؿ الفترة الممتدة مف 

اف ( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنس38مستوي معيشي كاؼ وفقًا لممادة )
 يتطمب معالجة حقيقية لمشكمة الفقر. 

تبلحظ المجنة، مما استخمصتو مف المناقشات والتقارير المختمفة، أف زيادة  .41
معدالت الفساد في الدولة الطرؼ تؤثر عمى تمتع المواطنيف بالحقوؽ الواردة 
 في الميثاؽ وامكانية وصوليـ الى خدمات التعميـ والصحة وويرىا مف المرافؽ.

مجنة تدني خدمات نظاـ الصرؼ الصحي وضعؼ فرص الحصوؿ تبلحظ ال .41
عمى مياه شرب نقية في بعض مناطؽ الدولة الطرؼ، بما يؤثر عمى مدي تمتع 

 ( مف الميثاؽ.39افراد المجتمع بالحؽ في الصحة وفقا لنص المادة )
 
 :التػوصيػػات 
لمادة تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى مواءمة تشريعاتيا الجنائية مع أحكاـ ا .42

الخامسة مف الميثاؽ، وكذلؾ تنفيذ ما ورد في ىذا الشأف في الخطة الوطنية 
العراقية لحقوؽ اإلنساف، بيدؼ الحد مف تطبيؽ عقوبة اإلعداـ وقصرىا عمى 
الجنايات بالغة الخطورة، وضرورة النص عمى حؽ كؿ محكوـ عميو بتمؾ 

 العقوبة في طمب العفو أو استبداليا بعقوبة أخؼ.
( مف قانوف 287المجنة الدولة الطرؼ أف تعدؿ نصوص المادة )توصي  .43

أصوؿ المحاكمات الجزائية بما يكفؿ تأجيؿ تنفيذ عقوبة اإلعداـ عمى المرأة 
 الحامؿ والمرضعة حتى انقضاء عاميف عمى تاريخ الوالدة.
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تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى تعديؿ تشريعاتيا لضماف تماشييا مع أحكاـ  .44
فاقية مناىضة التعذيب، مع أىمية النص صراحة عمى عدـ سقوط الميثاؽ وات

جريمة التعذيب بالتقادـ واعتبارىا مف الجنايات الخطيرة، وتشديد العقوبة عمى 
مرتكبيا، وتبني برام  حكومية إلعادة تأىيؿ ضحايا تمؾ االنتياكات 

 وتعويضيـ.
ير اإلدارية تطمب المجنة مف الدولة الطرؼ اتخاذ كافة اإلجراءات والتداب .45

والقضائية البلزمة لمنع التعذيب، وعدـ التذرع بأية ظروؼ استثنائية أيًا كانت 
كمبرر لو، وبخاصة التحقيؽ عمى وجو السرعة في كافة مزاعـ التعذيب 
والمعاممة القاسية أو الميينة أو الحاطة بالكرامة أو وير اإلنسانية، وفرض 

 إجراءات تأديبية وجزائية بحؽ الجناة.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع تشريع يضمف تعويض كؿ شخص كاف   .46

ضحية توقيؼ أو اعتقاؿ تعسفي أو وير قانوني، مف حؽ الحصوؿ عمى 
 تعويض.  

توصي المجنة بوضع قانوف متكامؿ لمطفؿ يحدد سف الطفؿ ويرفع سف  .47
المسؤولية الجنائية، ويجمع مجاالت الحماية والرعاية، ويجـر صور 

واالتجار في األطفاؿ أو نقؿ األعضاء، ويحمييـ مف العنؼ االستغبلؿ 
والضرر، ويحظر تشغيؿ األطفاؿ في أسوأ أشكاؿ العمؿ بما ينسجـ مع 

 معايير حماية حقوؽ الطفؿ.
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى تشريع قانوف يضمف عدـ حبس المديف الذي  .48

 يثبت إعساره عف الوفاء بديف نات  عف التزاـ تعاقدي.
ث المجنة الدولة الطرؼ عمى مراجعة التشريعات التي تنطوي عمى تمييز تح .49

ضد المرأة في قوانيف العقوبات والعمؿ والضماف االجتماعي واألحواؿ 
 الشخصية.
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توصي المجنة جميورية العراؽ بسف قانوف يتيح حرية الوصوؿ لممعمومات مف  .51
 ات الصمة.مصادرىا الرسمية وتداوليا بما يوافؽ المعايير الدولية ذ

توصي المجنة بتشريع قانوف لمكافحة العنؼ االسري في الدولة الطرؼ بما  .51
يضمف تجريـ صور العنؼ االسري، ويضمف معاقبة الجناة ويوفر الحماية 

 والمأوي لضحاياه.
 لضماف 2005 لعاـ ((13رقـ  اإلرىاب مكافحة قانوف توصي المجنة بتعديؿ .52

، 04، 03نصوص عمييا في المواد ) العادلة الم الوفاء بمعايير المحاكمة
 ( مف الميثاؽ. 06

دارية قانونية بإصبلحات توصي المجنة جميورية العراؽ بالقياـ .53  ومؤسسية وا 
إشراؼ وزارة العدؿ عمى كافة مراكز االحتجاز والسجوف، وضماف  تضمف

المراقبة القضائية وويرىا مف الييئات المستقمة، وتزويدىا بالموظفيف 
 المؤىميف. 

صي المجنة الدولة الطرؼ باخضاع القرارات اإلدارية لمرقابة القضائية أماـ تو  .54
 قضاء متخصص.

تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى سرعة اتماـ برام  تدريبية لمموظفيف المكمفيف  .55
بإنفاذ القانوف بيدؼ االمتثاؿ لممعايير الدولية عند السيطرة عمى الحشود 

 المدنية.
ؽ بضرورة توحيد قواعد نزع الممكية ألوراض توصى المجنة جميورية العرا .56

جراءات استحقاؽ التعويض والتظمـ أماـ القضاء مف  المنفعة العامة، وقواعد وا 
 تقدير قيمة التعويض.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة العمؿ عمى إدماج مبادئ حقوؽ  .57
بية اإلنساف والحريات األساسية في المناى  واألنشطة التعميمة وبرام  التر 

 والتدريب الرسمية ووير الرسمية.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بالتعجيؿ بإقرار قانوف العمؿ الجديد وبأف تأتي  .58
( مف الميثاؽ العربي 36، 35، 34مواده بشكؿ يتسؽ مع أحكاـ المواد )

 لحقوؽ اإلنساف والمعايير الدولية ذات الصمة.
في حمايتو مف توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تعترؼ بحؽ الطفؿ  .59

اإلستغبلؿ اإلقتصادي، ومف أداء أي عمؿ يرجح أف يكوف خطيرًا أو أف يمثؿ 
إعاقة لتعميـ الطفؿ، أو أف يكوف مضرًا بصحتو أو بنموه البدني، أو العقمي، 
أو الروحي، أو المعنوي، أو اإلجتماعي. وتوصي بأف تقوـ بتحديد سف أدنى 

ات العمؿ وظروفو، وفرض لئللتحاؽ بالعمؿ، ووضع نظاـ مناسب لساع
 عقوبات مناسبة لضماف إنفاذ ىذه األحكاـ بفاعمية.

توصي المجنة بتبني سياسات وبرام  إدماج لمنوع اإلجتماعي في قطاع العمؿ  .61
 الرسمي؛ بغية تحسيف نسبة مشاركة المرأة العراقية في قطاع العمؿ الرسمي.

  التنموية بما يسيـ فى تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى زيادة االىتماـ بالبرام .61
 خفض معدالت الفقر.

توصي المجنة بإتخاذ الدولة الطرؼ لكافة التدابير الضرورية لكي تؤمف، مف  .62
خبلؿ إستكماؿ بنية أساسية مناسبة في جميع أنحاء الببلد وبخاصة في 
المناطؽ الريفية، توفير ماء الشرب النقي لجميع السكاف وحصوليـ عمى 

 خدمات الصرؼ الصحي. 
توصي المجنة بزيادة األمواؿ المخصصة مف ميزانية الدولة لقطاع الصحة  .63

بغية رفع مستوي الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع، السيما أفقرىا 
 وتحديدًا النساء واألطفاؿ.

توصي المجنة باإلسراع في إنشاء نظاـ لمتأميف الصحي يضمف الرعاية  .64
 الصحية لجميع فئات المجتمع.



 -93- 

الدولة الطرؼ بتعزيز جيودىا الرامية إلى ضماف الحماية  توصي المجنة .65
الكاممة لذوي اإلعاقة مف خبلؿ إستكماؿ البنى التحتية لكافة المؤسسات وبما 
يمبي احتياجاتيـ، وتوفير مدارس وبرام  تأىيمية ووسائؿ تعميـ ميسرة ليـ، 
وتزويد المؤسسات الصحية بالسبؿ التي تمكف ذوي اإلعاقة مف الوصوؿ 

 لييا، وكذلؾ اإلسراع في إنشاء الييئة المستقمة لرعاية ذوي االعاقة.إ
توصي المجنة الدولة الطرؼ بمواصمة جيودىا في مجاؿ تطوير البيئة  .66

التشريعية الوطنية ذات الصمة بحماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف، وتطوير 
 الممارسات والسياسات اليادفة إلى التنفيذ الكامؿ ألحكاـ الميثاؽ.

المجنة مف الدولة الطرؼ تعميـ المبلحظات والتوصيات الختامية عمى  تطمب .67
مؤسسات الدولة، والعمؿ عمى تنفيذىا، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة 

 الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا عبر الحوار أو أي شكؿ لمتعاوف الفني.
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 ( الدورة السادسة0ممحؽ رقـ )

 اؽمناقشة تقرير جميورية العر 

 أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية:

 رئيس المجنة الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي 

 نائب رئيس المجنة الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة الدكتور/ عبدالرحيـ يوسؼ العوضي 

 عضو المجنة المستشار/ أسعد نعيـ يونس 

 عضو المجنة ومقرر التقرير األستاذ/ عاصـ منصور الربابعة 
 عضو المجنة المستشار/ محمد جمعة فزيع 

 عضو المجنة السيد/ عز الديف األصبحي 
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 ة( الدورة السادس2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير جميورية العراؽ

 وفد جميورية العراؽ:

  معالي السيد/ محمد ميدي
 البياتي

وزير حقوؽ اإلنساف بجميورية العراؽ 
 )رئيس الوفد(

 وزارة حقوؽ  –مدير عاـ الدائرة القانونية  السيد/ حيدر حسيف ميدي
 اإلنساف

 ارة وز  -معاوف مدير الدائرة القانونية السيد د/ محمد تركي عباس
 حقوؽ اإلنساف

 دائرة حقوؽ اإلنساف -سكرتير أوؿ السيد/ عبد اهلل محمد رشاد- 
 وزارة الخارجية

  األمانة العامة لمجمس  -الدائرة القانونية السيد/ محمد زامؿ سعيد
 الوزراء

 وزارة العدؿ -مدير قسـ حقوؽ اإلنساف السيد/ قاسـ جاسـ حطاب 

 والمياجريف وزارة اليجرة السيد/ حسيف فاضؿ عباس 

 وزارة حقوؽ اإلنساف -الشؤوف اإلنسانية السيد/ وليد خالد حميد 
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 السابعة الدورة

25-11/5/2105 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 فاإلنسا لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (ؽالميثا لجنة)

 
 اجلنهورية اللبنانية

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2105 القاىرة،
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 :تمييد 
ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المقدـ مف الجميورية المبنانية  .0

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا السابعة 48بمقتضي المادة )
بمقر جامعة الدوؿ العربية  2105أبريؿ/نيساف  31 - 25 المنعقدة خبلؿ الفترة

 في القاىرة واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية.
ترحب المجنة بتسمـ التقرير األوؿ مف الجميورية المبنانية إعماال ألحكاـ المادة  .2

 ( مف الميثاؽ.48)
مف  ترحب المجنة بالحوار التفاعمي المفتوح والبناء الذي تميز بقدر عالي .3

المينية والجدية، والذي أجرتو المجنة مع وفد الدولة برئاسة سعادة سفير 
الجميورية المبنانية ومندوبيا الدائـ لدي جامعة الدوؿ العربية، والذي ضـ 

 ممثميف لعدد مف الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوؽ اإلنساف.
لتعذيب وويره مف تشيد المجنة بانضماـ الجميورية المبنانية التفاقية مناىضة ا .4

( 5/01/2111ضروب المعاممة القاسية أو البل إنسانية أو الميينة في )
 (. 22/02/2118والبروتوكوؿ االختياري الممحؽ بيا في )

ترحب المجنة بإصدار الدولة الطرؼ لقانوف معاقبة جريمة اإلتجار باألشخاص  .5
صدار قانوف تحديد السنة السجنية بت2100لسنة  064رقـ ) سعة أشير (، وا 
صدار قانوف حماية النساء وسائر أفراد األسرة مف 2102لسنة  206رقـ ) (، وا 

 (.2104لسنة  293العنؼ األسري رقـ )
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 :المالحظات 
براز  تقدر المجنة الجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو مف معمومات وا 

 لمتحديات، إال أنيا تبلحظ ما يمي: 
ير عدـ مراعاتو لما جاء في الخطوط االسترشادية تأخذ المجنة عمى التقر  .6

والمبادئ التوجييية مف حيث عدد الصفحات، وعدـ بياف مساىمة المنظمات 
 وير الحكومية في عممية إعداده. 

تبلحظ المجنة أف التقرير لـ يورد بيانات احصائية ووقائعية عمى أسس قابمة  .7
يثاؽ؛ مف أجؿ تمكيف المجنة لممقارنة بشأف مدي إعماؿ الحقوؽ الواردة في الم

مف تقييـ التقدـ المحرز في تنفيذ أحكاـ الميثاؽ. كما تبلحظ اعتماده عمى 
مصادر وير رسمية فيما يخص المؤشرات المالية واالقتصادية التي ذكرىا، 

 والتي يبدو أنيا مستخمصة في أومبيا مف الصحؼ. 
لمبذولة لمتثقيؼ بالميثاؽ تبلحظ المجنة عدـ وجود أي إشارة في التقرير لمجيود ا .8

 العربي لحقوؽ اإلنساف.
تبلحظ المجنة أف التقرير لـ يتضمف اإلشارة إلى وجود أحكاـ أو قرارات أو  .9

اجتيادات قضائية صادرة عف المحاكـ المبنانية باالستناد ألحكاـ الميثاؽ، ولـ يرد 
 في المناقشات أي إضافة في ىذا الموضوع. 

لتقرير والمناقشات قد انصب عند استعراض تنفيذ تبلحظ المجنة أف اىتماـ ا .01
بعض الحقوؽ والحريات الواردة بالميثاؽ عمى عرض التشريعات الوطنية أو 
مشروعات القوانيف، دوف التطرؽ إلى بياف الممارسات الفعمية لتمتع األشخاص 
بتمؾ الحقوؽ. كما لـ يتناوؿ التقرير بشكؿ معمؽ الصعوبات والمعوقات التي 

نفيذ بعض الحقوؽ الواردة في الميثاؽ، أو تفاصيؿ اإلجراءات التي تـ تعترض ت
 اتخاذىا لمتغمب عمى ىذه المعوقات.
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تبلحظ المجنة أف طبيعة النظاـ السياسي في الدولة الطرؼ قد تؤدي إلى  .00
ىدار المساواة الفعمية وتكافؤ الفرص، األمر الذي  تكريس نوع مف التمييز وا 

 ( مف الميثاؽ.3حكاـ المادة )مف شأنو أف يعوؽ احتراـ أ
جبلء  .02 تبلحظ المجنة أف الدولة الطرؼ لـ توضح جيودىا في كشؼ الحقيقة وا 

مصير األشخاص المختفيف قسريًا منذ بداية الحرب األىمية، بما يناؿ مف 
الحؽ في الحياة والحؽ في الحرية واألماف الشخصي المنصوص عمييما في 

 ( مف الميثاؽ.04( و)5المادتيف )
بلحظ المجنة أف النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ يتوسع في تجريـ األفعاؿ ت .03

( مف 6المعاقب عمييا باإلعداـ، األمر الذي ال ينسجـ مع أحكاـ المادة )
 الميثاؽ والتي ال تجيز الحكـ بيذه العقوبة إال في الجنايات بالغة الخطورة. 

ؼ ال يتضمف تعريفا شامبل تبلحظ المجنة أف النظاـ القانوني في الدولة الطر  .04
 لجريمة التعذيب.

تبلحظ المجنة أف النظاـ القانوني لمدولة الطرؼ ال يمتثؿ ألحكاـ الميثاؽ  .05
( منو المتعمقة بالتعذيب، فيو يطبؽ نظاـ التقادـ عمى 8الواردة في المادة )

جريمة التعذيب، كما أف العقوبة المقػػػػررة فيو ليذه الجريمة ال تتناسب مع 
تيا وجسامتيػا. وفضبل عف ذلؾ ال يتضمف ىذا النظاـ ما يكفي مف خطور 

اإلجراءات إلنصاؼ مف يتعرض لمتعذيب وكفالة تمتعو بحؽ رد االعتبار. ولـ 
يرد في التقرير وال في المناقشات ما يفند ذلؾ، وربما ىذا ما يفسر ندرة 

بي األحكاـ القضائية الصادرة عف المحاكـ الوطنية بخصوص مبلحقة مرتك
 جرائـ التعذيب.

تبلحظ المجنة وياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض عف التعذيب وضحايا  .06
االتجار باألفراد، والحبس االحتياطي واإلعتقاؿ التعسفي وفقا ألحكاـ الميثاؽ 

 (.04( و)01( و)8الواردة في المواد )



 -102- 

كافة السجوف  تبلحظ المجنة عدـ كفاية التدابير المؤسساتية واإلدارية لمراقبة .07
وأماكف االحتجاز، ووجود بعض مراكز االحتجاز التابعة لؤلجيزة األمنية وير 

 الخاضعة لمرقابة القضائية.
تبلحظ المجنة عدـ كفاية وفعالية السياسات واإلجراءات المتخذة مف جانب  .08

الدولة الطرؼ لمكافحة جرائـ االتجار باألفراد وحماية الضحايا، وعمى األخص 
بالمساعدة القانونية ومراكز اإليواء والتأىيؿ لضحايا ىذه الجرائـ، بما ما يتعمؽ 

 ( مف الميثاؽ.01يكفؿ الحماية المنصوص عمييا في المادة )
تبلحظ المجنة أف قانوف "معاقبة اإلتجار باألشخاص" يتضمف ثغرات كعدـ  .09

تجريـ عمميات بيع األطفاؿ بغرض التبني وير القانوني؛ باعتباره صورة مف 
 ور االتجار باألفراد.ص

تبلحظ المجنة أف قانوف "معاقبة اإلتجار باألشخاص" ال ينظر لممجني عمييـ  .21
 بمنظور الضحية؛ إذ يتجو لوضع عبء اإلثبات عمى عاتقيـ.

تبلحظ المجنة أف طريقة تشكيؿ مجمس القضاء األعمى في الدولػػػػة الطػػػػرؼ،  .20
( 02ضػػػػػػػاء المنصوص عميو في المادة )مف شػػػػػأنو أف يؤثر عمى استقػػػػػػبلؿ الق

 مف الميثاؽ.
جراءات المحاكمة أماـ المجمس العدلي والمحاكـ  .22 تبلحظ المجنة أف قواعد وا 

( 02العسكرية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عمييا في المواد )
 ( مف الميثاؽ.03و)

( مف 02كاـ المادة )تبلحظ المجنة أف نظاـ مجمس شوري الدولة ال يمتثؿ ألح .23
 الميثاؽ مف حيث كفالة حؽ التقاضي بدرجاتو.

تبلحظ المجنة أف التنظيـ القانوني لئلعانة العدلية في الدولة الطرؼ، ال يضمف  .24
بشكؿ كاؼ وفعاؿ لغير القادريف ماليًا الدفاع عف حقوقيـ، بالمخالفة لممادة 

 ( مف الميثاؽ.0( الفقرة )03)
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يف احتياطيا في بعض الجرائـ ال ٌيقَدموف خبلؿ ميمة تبلحظ المجنة أف المحبوس .25
 (.04معقولة لممحاكمة الجزائية، بالمخالفة ألحكاـ الميثاؽ في المادة )

( عاـ، وىو ما 02تبلحظ المجنة أف سف المسؤولية الجنائية لؤلحداث أقؿ مف ) .26
 ال يتسؽ مع المبادئ المكرسة لحماية الطفؿ في الميثاؽ.

نوف أصوؿ المحاكمات المدنية يجيز حبس المديف المعسر؛ تبلحظ المجنة أف قا .27
وذلؾ بالمخالفة لممبدأ الخاص بعدـ جواز حبس شخص ثبت قضائيًا إعساره 

( مف 08عف الوفاء بديف نات  عف التزاـ تعاقدي إعمااًل ألحكاـ المادة )
 الميثاؽ. 

اءتو تبلحظ المجنة وياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض لمف تثبت بر  .28
( الفقرة 09بموجب حكـ بات عف األضرار التى لحقت بو، وفقًا لنص المادة )

 ( مف الميثاؽ. 2)
أظيرت المناقشات مع وفد الدولة الطرؼ االزدياد المضطرد في صدور قرارات  .29

وأوامر الحبس االحتياطي، األمر الذي أدي الرتفاع نسبة نزالء السجوف مف 
 (.5( الفقرة )04خالفة لممادة )المحبوسيف احتياطيًا، وذلؾ بالم

تبلحظ المجنة أف المرسوـ الخاص بتنظيـ السجوف وأماكف التوقيؼ، ال يمتثؿ  .31
لبللتزاـ بضرورة فصؿ المتيميف عف المدانيف ومعاممتيـ معاممة تتفؽ مع كونيـ 

 ( مف الميثاؽ.2( الفقرة )21وير مدانيف، بالمخالفة ألحكاـ المادة )
التنصت ال يراعي األحكاـ المنصوص عمييا في المادة  تبلحظ المجنة أف قانوف .30

 ( مف الميثاؽ.20)
تبلحظ المجنة عدـ إجراء اإلنتخابات النيابية والرئاسية وفقًا لآلجاؿ المنصوص  .32

عمييا في الدستور، مما يضعؼ مف ضمانات التمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية 
 واالقتصادية واالجتماعية الواردة في الميثاؽ.
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حظ المجنة أف قانوف الجنسية في الدولة الطرؼ ال ُيمكف النساء مف منح تبل .33
الجنسية ألبنائيف عمى قدـ المساواة مع الرجاؿ، بما ينتقص مف الحقوؽ 

 ( مف الميثاؽ.29( و)3المنصوص عمييا في المواد )
تبلحظ المجنة وجود قيود في التشريع والممارسة تحوؿ دوف تمتع جميع  .34

ف في الدولة الطرؼ بالحؽ في الممكية العقارية الخاصة، األشخاص المقيمي
والحقوؽ العينية العقارية، بما يناؿ مف حماية حؽ الممكية الخاصة وفؽ المادة 

 ( مف الميثاؽ.30)
تبلحظ المجنة عدـ توفر الموارد المالية البلزمة لتفعيؿ الصندوؽ الخاص  .35

ة المقررة لؤلسرة بمساعدة ضحايا العنؼ األسري، بما ينتقص مف الحماي
( مف 2( الفقرة )33وبخاصة النساء واألطفاؿ المنصوص عمييا في المادة )

 الميثاؽ.
 تبلحظ المجنة ضعؼ اإلطار القانوني لحماية العماؿ الوافديف ولمعمالة المنزلية. .36
خمصت المجنة مف التقرير والمناقشات إلى عدـ وجود ضماف اجتماعي يشمؿ  .37

الزارعي، والقطاع وير المنظـ، وعماؿ ورش البناء، جميع العامميف في القطاع 
خفاقًا  والعامميف في البمديات؛ وىو ما يعد ضعفًا في نظـ الحماية االجتماعية وا 

 ( مف الميثاؽ.36في تنفيذ اإللتزاـ الوارد في المادة )
تبلحظ المجنة ارتفاع نسبة األشخاص الذيف ال يتمتعوف بتغطية صحية عبر  .38

الحكومية والخاصة، مما يؤثر عمى حؽ كؿ مواطف في  الصناديؽ الضامنة
الحصوؿ مجانًا عمى خدمات الرعاية الصحية األساسية المنصوص عمييا في 

 ( مف الميثاؽ.0( الفقرة )39المادة )
تبلحظ المجنة تدني خدمات الصرؼ الصحي في بعض مناطؽ الدولة الطرؼ،  .39

( الفقرة )و( مف 39دة )بما يؤثر عمى التمتع بالحؽ المنصوص عميو في الما
 الميثاؽ.
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تبلحظ المجنة عدـ كفاية اإلجراءات البلزمة لتوفير الحياة الكريمة لؤلشخاص  .41
 ( مف الميثاؽ.41ذوي اإلعاقة وفقًا لما تنص عميو المادة )

تبلحظ المجنة وجود تفاوت في فرص التمتع بمجانية التعميـ والزاميتو وبشكؿ  .40
بما يؤثر عمى التمتع بالحقوؽ المنصوص خاص في المناطؽ األكثر فقراً؛ 

 ( مف الميثاؽ.40عمييا في المادة )
خمصت المجنة مف التقرير والمناقشات الى عدـ وضوح التدابير المتخذة مف  .42

قبؿ الدولة الطرؼ لدم  مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في المناى  
 ( مف الميثاؽ.40التعميمية إعمااًل لممادة )

 
 ت:التوصيا 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتخصيص الموارد المالية البلزمة لتنفيذ واستكماؿ  .43

عادة النظر في  الخطط واالستراتيجيات الخاصة بتعزيز حقوؽ اإلنساف، وا 
خطط العمؿ التنفيذية، ومنيا: خطة العمؿ الوطنية لمقضاء عمى أسوأ أشكاؿ 

اتيجية الوطنية لوقاية (، واالستر 2106عمؿ األطفاؿ في لبناف بحموؿ العاـ )
(، 2102وحماية األطفاؿ مف جميع أشكاؿ العنؼ واإلستغبلؿ الصادرة سنة )

 (. 2105 - 2113والخطة الوطنية لمتعميـ لمجميع لعاـ )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية إلقرار  .44

(، والتي 2109 - 2104مشروع الخطة الوطنية لحقوؽ اإلنساف في لبناف )
تبنتيا لجنة حقوؽ اإلنساف النيابية، ووضع مؤشرات لقياس التقدـ المحرز في 

 تنفيذىا.
توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إقرار مشروع قانوف إنشاء لجنة  .45

وطنية مستقمة لحقوؽ اإلنساف، عمى أف تتوافؽ مع مبادئ باريس المتعمقة 
 .0993عزيز وحماية حقوؽ اإلنساف الصادرة عاـ بمركز المؤسسات الوطنية لت
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توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية لكفالة المساواة  .46
 ( مف الميثاؽ.3وتكافؤ الفرص عمى أساس المواطنة وفقا ألحكاـ المادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في اتخاذ ما يمـز مف تدابير التمييز  .47
( مف 3يجابي لصالح النساء في مجاؿ التمثيؿ النيابي وفقا ألحكاـ المادة )اإل

 الميثاؽ.
جبلء  .48 توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة معالجة ممؼ االختفاء القسري وا 

مصير األشخاص المفقوديف، مع استخداـ التقنيات الحديثة لمطب الشرعي، 
 الميثاؽ.( مف 04( و)5حمايًة لمحقوؽ الواردة في المادتيف )

( 6تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى تعديؿ تشريعاتيا لتتوافؽ مع أحكاـ المادة ) .49
 مف الميثاؽ؛ بيدؼ قصر تطبيؽ عقوبة اإلعداـ عمى الجنايات بالغة الخطورة.

( مف 8تدعو المجنة الدولة الطرؼ لموائمة تشريعاتيا مع أحكاـ المادة ) .51
التقادـ، واعتبارىا مف الجنايات الميثاؽ؛ لضماف عدـ سقوط جريمة التعذيب ب

الخطيرة، وتشديد العقوبة عمى مرتكبييا، وكفالة حقوؽ الضحايا في التعويض 
 واإلنصاؼ وجبر األضرار.

توصي المجنة بتدريب كوادر طبية متخصصة في تقنيات التقصي والتوثيؽ  .50
جوء حوؿ إدعاءات التعذيب، باستخداـ األدلة المادية والفنية، وتخفيض تكمفة الم

 إلى الطب الشرعي إلثبات التعذيب أو جعمو عمى عاتؽ الدولة.
 توصي المجنة بتأسيس ىيئة وطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص. .52
توصي المجنة بتجريـ عمميات بيع األطفاؿ بغرض التبني وير القانوني بإعتباره  .53

 صورة مف صور االتجار باألفراد.
ت قانونية لحماية حقوؽ ضحايا توصي المجنة الدولة الطرؼ بإجراء تعديبل .54

اإلتجار باألفراد، بما يضمف تغميب منظور اعتبارىـ ضحايا، وتكثيؼ البرام  
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المخصصة لتدريب وتثقيؼ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ القانوف حوؿ جرائـ وصور 
 االتجار باألفراد.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في طريقة تشكيؿ مجمس القضاء  .55
 ى بما يضمف لو االستقبلؿ.األعم

جراءات المحاكمة أماـ المجمس  .56 توصى المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قواعد وا 
العدلي والمحاكـ العسكرية، بحيث تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة 

 ( مف الميثاؽ.03( و)02المنصوص عمييا في المادتيف )
يضمف كفالة حؽ توصي المجنة بتعديؿ أحكاـ نظاـ مجمس شوري الدولة بما  .57

 التقاضي بدرجاتو.
توصى المجنة الدولة الطرؼ بتوفير اإلعانة العدلية بشكؿ كاؼ لغير القادريف  .58

 ( مف الميثاؽ.0( الفقرة )03مالًيا؛ لمدفاع عف حقوقيـ تطبيقًا ألحكاـ المادة )
توصي المجنة بإعادة النظر في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ومراجعة  .59

ؼ والحبس االحتياطي، والنظر في وضع حد أقصى لمدتيما في ضوابط التوقي
 جميع الجرائـ. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع تشريع خاص يضمف حؽ كؿ شخص كاف  .61
ضحية توقيؼ، أو اعتقاؿ تعسفي، أو وير قانوني، في الحصوؿ عمى 

 تعويض.
سجوف توصي المجنة بسرعة تنفيذ االستراتيجة الوطنية لنقؿ صبلحية إدارة ال .60

 إلى وزارة العدؿ. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ التدابير البلزمة لمعالجة مشكمة اكتظاظ  .62

عادة النظر في السياسة العقابية فيما يتعمؽ بتقنيف بدائؿ لمحبس في  السجوف، وا 
 بعض الجرائـ البسيطة.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة التنظيـ القانوني بما يضمف عدـ حبس  .63
لمديف الذي يثبت إعساره عف الوفاء بديف نات  عف التزاـ تعاقدي وفقا ألحكاـ ا

 ( مف الميثاؽ.08المادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بسف تشريع خاص يضمف الحؽ في التعويض  .64

لكؿ شخص ثبتت براءتو بموجب حكـ بات عف األضرار التي لحقت بو، وفقا 
 ( مف الميثاؽ.2( الفقرة )09لممادة )

حث المجنة الدولة الطرؼ عمى ضرورة تبني سياسات تضمف تصنيؼ ت .65
المتيميف الموقوفيف أو رىف المحاكمة عف المدانيف ومعاممتيـ معاممة تتفؽ مع 

 كونيـ وير مدانيف.
توصى المجنة الدولة الطرؼ بإعادة مراجعة قانوف التنصت لتكوف األوامر  .66

قضاء، وبما يعزز مف الصادرة بالتنصت في جميع الجرائـ مف اختصاص ال
 ( مف الميثاؽ.20الحؽ في الخصوصية، المنصوص عميو في المادة )

توصى المجنة الدولة الطرؼ بضرورة إجراء االنتخابات النيابية والرئاسية في  .67
آجاليا المنصوص عمييا في الدستور؛ بما يضمف التمتع بالحقوؽ المدنية 

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
بما  0925( لسنة 05جنة الدولة الطرؼ لمراجعة قانوف الجنسية رقـ )تدعو الم .68

يضمف االعتراؼ بالجنسية ألبناء المرأة المبنانية المتزوجة مف أجنبي، تحقيقا 
 ( مف الميثاؽ.3لممساواة وعدـ التمييز وفقًا ألحكاـ المادة )

مارسة، توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في رفع القيود في التشريعات والم .69
والتي تحوؿ دوف تمتع جميع األشخاص المقيميف في الدولة الطرؼ بحؽ 
الممكية العقارية الخاصة وويرىا مف الحقوؽ العينية العقارية اتساقا مع أحكاـ 

( مف الميثاؽ، والتي تضمف كفالة حؽ الممكية الخاصة لكؿ شخص 30المادة )
 دوف تمييز.
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وف يتيح حرية الوصوؿ إلى المعمومات توصي المجنة الدولة الطرؼ بإصدار قان .71
مف مصادرىا الرسمية وتداوليا، لتعزيز تمتع األفراد بالحؽ في حرية الرأي 

 ( مف الميثاؽ.0( الفقرة )32والتعبير المنصوص عميو في المادة )
توصى المجنة الدولة الطرؼ بوضع تشريع متكامؿ لحماية حقوؽ الطفؿ تجمع  .70

اجدة في التشريعات المختمفة، بما ينسجـ مع المبادئ فيو القواعد القانونية المتو 
 العامة لحماية حقوؽ الطفؿ في الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تدبير الموارد المالية البلزمة لتفعيؿ عمؿ  .72
الصندوؽ الخاص بضحايا العنؼ األسري، وتكثيؼ البرام  المخصصة لتدريب 

قانوف حماية النساء وسائر أفراد األسرة مف وتثقيؼ الموظفيف المكمفيف بإنفاذ 
 العنؼ األسري.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قانوف العمؿ ليشمؿ جميع العامميف في  .73
مختمؼ القطاعات، وبصفة خاصة القطاع الزراعي والقطاع وير المنظـ 

 ( مف الميثاؽ.34وعماؿ ورش البناء والبمديات، وفقا لممادة )
لة الطرؼ بتوفير الحماية والتنظيـ القانوني لمعماؿ الوافديف توصي المجنة الدو  .74

والعمالة المنزلية، وتشديد التفتيش والرقابة عمى وكاالت استقداـ العمالة 
األجنبية. كما تحث المجنة عمى مواصمة الحوار التفاعمي بشأف المصادقة عمى 

 عماؿ المنزلييف.( بشأف العمؿ البلئؽ لم089اتفاقية منظمة العمؿ الدولية رقـ )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بكفالة حؽ جميع المواطنيف في الضماف والتأميف  .75

اإلجتماعي دوف تمييز، وذلؾ بتطوير التشريعات ذات الصمة إعماال لممادة 
 ( مف الميثاؽ.36)

توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ ما يمـز مف تدابير لخفض معدالت الفقر  .76
حدود الدنيا البلزمة لمتمتع بالحقوؽ االقتصادية والبطالة؛ لموصوؿ لم

 ( مف الميثاؽ.37واالجتماعية، وفقا لممادة )
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توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إنشاء نظاـ متكامؿ لمتأميف الصحي  .77
 عمى أساس تضامني، بما يضمف توافر الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

لكافة التدابير الضرورية البلزمة لتوفير توصي المجنة باتخاذ الدولة الطرؼ  .78
 ( مف الميثاؽ.39خدمات الصرؼ الصحي لجميع السكاف؛ تنفيذا لممادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة مواصمة جيودىا لتمكيف األشخاص ذوي  .79
 ( مف الميثاؽ.41اإلعاقة مف التمتع بالحياة الكريمة اعماال لما ورد بالمادة )

ولة الطرؼ بتعزيز ومواصمة جيودىا الرامية إلى ضماف توصي المجنة الد .81
التمتع الكامؿ لجميع المواطنيف، ودوف أي تمييز، بالتعميـ األساسي اإللزامي 

 ( مف الميثاؽ.2( الفقرة )40بالمجاف، وفقا لممادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بمواصمة جيودىا في مجاؿ تطوير البيئة  .80

مة بحماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف، وتطوير التشريعية الوطنية ذات الص
 الممارسات والسياسات اليادفة إلى التنفيذ الكامؿ ألحكاـ الميثاؽ.

تطمب المجنة مف الدولة الطرؼ تعميـ المبلحظات والتوصيات الختامية عمى  .82
مؤسسات الدولة، والعمؿ عمى تنفيذىا، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة 

 زاماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني.عمى الوفاء بالت
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 ( الدورة السابعة0ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير الجميورية المبنانية

 :أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية

 رئيس المجنة الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي 

 عضو المجنة الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 و المجنةعض الدكتور/ عبدالرحيـ يوسؼ العوضي 

 التقريرعضو المجنة ومقرر  شار/ أسعد نعيـ يونسالمست 
 ضو المجنةع األستاذ المحامي/ عاصـ منصور الربابعة 

 عضو المجنة المستشار/ محمد جمعة خميفة فزيع 

  ولـ يتمكف مف الحضور:

 عضو المجنة السيد/عز الديف األصبحي 
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 ( الدورة السابعة2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير الجميورية المبنانية

 وفد الجميورية المبنانية:

                                  السفير/ خالد زيادة 
 في جميورية مصر الجميورية المبنانية سفير

امعة الدوؿ العربية ومندوبيا الدائـ لدي ج
 )رئيس الوفد( العربية

  المستشار/ ىنري
 قسطوف

رئػػػػػػيس دائػػػػػػرة المػػػػػػؤتمرات فػػػػػػي وزارة الخارجيػػػػػػة 
 والمغتربيف

 ممثؿ وزارة العدؿ القاضي/ محمد صعب 

 المقدـ/ زياد قائدبيو 
رئيس قسـ حقوؽ اإلنساف فػي المفتشػية العامػة 
لقػػػػػػػػوي األمػػػػػػػػف الػػػػػػػػداخمي فػػػػػػػػي وزارة الداخميػػػػػػػػة 

 والبمديات

 /عادؿ ذبياف السيد 
رئػػػيس قسػػػـ الشػػػؤوف القانونيػػػة والوصػػػاية فػػػي  

 وزارة العدؿ

 السيدة/ دنيز حنينة 
المسػػػػػػػؤولة عػػػػػػػف ممػػػػػػػؼ االسػػػػػػػتعراض الػػػػػػػدوري 
الشػػػػػػامؿ لحقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف فػػػػػػي وزارة الشػػػػػػؤوف 

 االجتماعية

 السيدة/ سناء عواضة 
المسؤولة عف ممػؼ حمايػة الطفػؿ فػي المجمػس 

 جتماعيةاألعمى لمطفولة في وزارة الشؤوف اال
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الثامنة الدورة

7-02/00/2105 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 مجهورية السودان

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2105 القاىرة،
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 تمييد:
( التقرير األوؿ المقدـ مف جميورية المجنةلجنة حقوؽ اإلنساف العربية ) اقشتن -

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف 4و3( الفقرتيف )48السوداف بمقتضى المادة )
نوفمبر/ تشريف  02 – 7( في دورتيا الثامنة المنعقدة خبلؿ الفترة مف الميثاؽ)

 قاىرة.بمقر جامعة الدوؿ العربية بال 2105ثاف 
( 48المجنة التزاـ الدولة الطرؼ بتقديـ تقريرىا األوؿ إعماال ألحكاـ المادة ) تثمف -

 ( مف الميثاؽ والمبادئ التوجييية لمجنة في موعده.2الفقرة )
المجنة بالحوار التفاعمي الذي أجرتو مع وفد الدولة الطرؼ برئاسة السيد  ترحب -

يورية السوداف والذي ضـ ممثميف لعدد أحمد عباس الرـز وكيؿ وزارة العدؿ بجم
 مف الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوؽ اإلنساف وكاف مثمرا ومفيدا لمطرفيف.

المجنة بالفرصة التي أتاحتيا ليا الحكومة السودانية، وثمنيا عمميا المجمس  ترحب -
 9 االستشاري لحقوؽ اإلنساف، لقياـ وفدىا بزيارة جميورية السوداف في الفترة مف

، والتي مكنت المجنة مف االطبلع المعمؽ عمى جانب 2105أوسطس/آب  03 –
مف جيود الدولة الطرؼ في مجاؿ تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا في أراضييا، 
وساىمت في تسميط الضوء عمى جوانب تتصؿ بشواوميا الكبري في تػطبيؽ أحكاـ 

 الميثاؽ.
اف مف تمكيف النساء مف شغؿ الوظائؼ المجنة ما لمستو خبلؿ زيارتيا لمسود تقدر -

العميا في الدولة وكذلؾ في البرلماف بما يعزز بقوة المشاركة السياسية لممرأة، وتشيد 
باألطر المؤسسية التي أنشأتيا الدولة الطرؼ لتعزيز واحتراـ حقوؽ اإلنساف، وعمى 

لمجمس األخص المفوضية القومية لحقوؽ اإلنساف، والمجمس القومي لممعاقيف، وا
القومي لرعاية الطفولة، واآللية الوطنية لوحدات حماية األسرة والطفؿ، والمفوضية 

 القومية لمكافحة الفساد وديواف المظالـ والحسبة العامة.
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المجنة بعودة تفاعؿ الدولة الطرؼ مع اآلليات األممية لحقوؽ اإلنساف،  ترحب -
اإلنساف، والمجنة المعنية وعمى األخص تقديـ التقارير لمجنة المعنية بحقوؽ 

بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وآلية االستعراض الدوري الشامؿ 
 بمجمس حقوؽ اإلنساف.

المجنة باطبلؽ جميورية السوداف لبرنام  إصبلح الدولة التشريعي  ترحب -
وتشكيؿ مراجعة القوانيف  2105( لعاـ 041والمؤسسي الصادر بموجب القرار )

اسية بيدؼ تعزيز المؤسسات العدلية وموائمة التشريعات مع التزامات السوداف األس
 الدولية واإلقميمية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.

المجنة جيود جميورية السوداف في استقباؿ اعداد كبيرة مف البلجئيف مف دوؿ  تقدر -
 الجوار وخاصة مف جنوب السوداف واثيوبيا وارتيريا واليمف.

ة بتصديؽ جميورية السوداف عمى اتفاقية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة المجن تشيد -
(، وبتصديقيا عمى البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ 24/4/2119في )

(. كما ترحب 26/7/2115بشأف اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة في )
جار بالبشر ، وكذلؾ بصدور قانوف مكافحة االت2101بصدور قانوف الطفؿ لسنة 

 .2104، وصدور قانوف تنظيـ المجوء لسنة 2104لسنة 
 
 :المالحظات الشكمية 

تسجؿ المجنة تقديرىا لمجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو مف إيجابيات 
ومراعاتو لمخطوط االسترشادية والمبادئ التوجييية التي وضعتيا إلعداد التقارير، إال 

لعدد مف الشكميات المطموبة فيو وفقا لممبادئ التوجييية  أنيا تبلحظ أنو لـ يستجب
واالسترشادية وقد أشير إلى جانب منيا أثناء الحوار التفاعمي مع وفد الدولة، وتضيؼ 
المجنة بوجو خاص عدـ إيراد التقرير أسماء الجيات والمؤسسات التي ساىمت في 
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ية ومدي مساىمة إعداده، وما إذا كاف متضمنا معمومات مف مصادر وير حكوم
 المنظمات وير الحكومية في إعداده. 

 
 المالحظات الموضوعية: 

 إف المجنة؛
تدرؾ حجـ التحديات والمصاعب التي تواجو السوداف، الذي خرج مف أطوؿ نزاع  -

أىمي مسمح في القارة اإلفريقية، وخسارتو لجزء كبير مف موارده بعد انفصاؿ جنوب 
 السوداف.

مة عف العقوبات االقتصادية القسرية األحادية التي تعرض ليا تدرؾ اآلثار الناج -
 السوداف عمى مدار سنوات.

تدعو جامعة الدوؿ العربية والدوؿ األعضاء فييا لتقديـ الدعـ المالي والفني  -
لجميورية السوداف؛ لمساعدتيا عمى تجاوز اآلثار السمبية لمتدابير القسرية 

بحقوؽ اإلنساف السيما الحقوؽ االقتصادية  األحادية، والتي تؤثر عمى التمتع
 واالجتماعية والحؽ في التنمية. 

تذكر الدولة الطرؼ بأف عمييا في جميع الحاالت أف تتقيد بالتزاماتيا وفقا ألحكاـ  -
 الميثاؽ وتوفي بالقدر المستطاع بواجبيا في تطبيؽ ىذه األحكاـ.

 لتوصيات التالية:اعتمدت في ىذا الصدد وليذا الغرض المبلحظات وا -
الحظت المجنة أف التقرير لـ يقدـ مؤشرات )بيانات إحصائية ووقائعية( حوؿ  - 0

مدي التمتع بالحقوؽ المنصوص عمييا في الميثاؽ فعبل، كما أنو أسيب في 
استعراض اإلطار الدستوري والقانوني لبعض الحقوؽ والحريات الواردة في 

سات الفعمية أو المعوقات والصعوبات التي الميثاؽ دوف التطرؽ إلى بياف الممار 
تحوؿ دوف تمتع األشخاص بتمؾ الحقوؽ والحريات بما يتفؽ مع الخطوط 

 االسترشادية.
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الحظت المجنة اتساع نطاؽ األفعاؿ أو الجرائـ المعاقب عمييا باإلعداـ في  - 2
( مف 6النظاـ القانوني لمدولة الطرؼ،  بما ال ينسجـ مع روح نص المادة )

لميثاؽ التي دعت لعدـ جواز تقرير عقوبة اإلعداـ إال في الجنايات بالغة ا
حاطة الحكـ بيا بكافة الضمانات القانونية. كما تبلحظ أف التقرير  الخطورة، وا 
لـ يتضمف أي معمومات موثقة أو أرقاما رسمية لعدد الحاالت التي صدرت 

ذه العقوبة فييا، أو فييا أحكاـ بعقوبة اإلعداـ، أو تمؾ التي جري تخفيؼ ى
 استبداليا بعقوبات أخؼ بسبب الطعف عمييا أو بسبب العفو عنيا. 

الحظت المجنة ببالغ القمؽ أف التنظيـ القانوني لمدولة الطرؼ ال يمتثؿ تماما  - 3
( حيث ال يحظر كافة أشكاؿ التعذيب أو المعاممة 8ألحكاـ الميثاؽ في المادة )

ة بالكرامة أو وير اإلنسانية، ويضع التعذيب في القاسية أو الميينة أو الحاط
عداد الجرائـ التي تسقط بالتقادـ، وال يتضمف قواعد خاصة باإلنصاؼ ورد 
االعتبار والتعويض، كما تبلحظ المجنة أف العقوبات المقررة لجريمة التعذيب ال 

 تتناسب اطبلقًا مع خطورة وجسامة ىذه الجريمة.
رة ال في التقرير وال في الحوار التفاعمي الذي أجرتو الحظت المجنة عدـ اإلشا - 4

مع وفد الدولة الطرؼ إلى أي تدابير تشريعية محددة مف الواجب أف تتخذىا 
الدولة لتنفيذ االلتزاـ الذي يقع عمى عاتقيا بعدـ جواز إجراء تجارب طبية أو 

 .( مف الميثاؽ9عممية عمى الشخص دوف رضاه الحر طبقًا ألحكاـ المادة )
الحظت المجنة مف خبلؿ التقرير والحوار التفاعمي مع الدولة الطرؼ أف قانوف  - 5

النظاـ العاـ يفتقر في بعض جوانبو  لمعايير القاعدة القانونية الدقيقة، مما 
يؤدي في بعض حاالت تطبيقو إلى انتياؾ الحؽ في الحرية واألماف 

 الشخصي.
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لتدابير القضائية والمؤسساتية لمراقبة الحظت المجنة عدـ تأكدىا مف فاعمية ا - 6
بعض أماكف االحتجاز، وبالذات مراكز االحتجاز الخاصة التابعة لجياز األمف 

 الوطني.
الحظت المجنة وياب قواعد قانونية خاصة في النظاـ القانوني لمدولة الطرؼ  - 7

تتضمف النص عمى التعويض عف التوقيؼ أو االعتقاؿ التعسفي أو وير 
ي أو لفائدة مف ثبتت براءتو بموجب حكـ بات، وفقا ألحكاـ الميثاؽ الواردة القانون

 ( منو.2-09( و)7-04في المادتيف )
( مف قانوف األمف الوطني لسنة 51الحظت المجنة عدـ توافؽ نص المادة ) - 8

( مف الميثاؽ، حيث 04مع األحكاـ المنصوص عمييا في المادة ) 2101
از المشتبو فيو لمدة طويمة نسبيًا دوف تقديمو أماـ يسمح القانوف مثبًل باحتج

 جية قضائية مختصة.
الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير المتواترة أنو قد جري في ظروؼ معينة  - 9

استخداـ القوة المميتة مف قبؿ رجاؿ األمف لغرض فض التجمعات 
 اة. واالحتجاجات في بعض مناطؽ الببلد، ما قد يشكؿ مساسا بالحؽ في الحي

الحظت المجنة أف الدولة الطرؼ لـ تقدـ أي معمومات محددة حوؿ المبالغ  -01
المالية المخصصة لتوفير اإلعانة العدلية لمدفاع عف حقوؽ وير القادريف ماليًا، 
وىو األمر الذي لـ يمكف المجنة مف تقييـ مدي إعماؿ الحؽ في ىذه اإلعانة 

  ( مف الميثاؽ.03)( مف المادة 0المنصوص عميو في الفقرة )
الحظت المجنة أنو لـ يرد في التقرير ما يكفي مف المعمومات لمداللة عمى  -00

احتراـ النظاـ القانوني لمدولة الطرؼ بموجب نصوص صريحة وواضحة 
( مف الميثاؽ، وبخاصة ما يتعمؽ منيا بوجوب فصؿ 21لمقتضيات المادة )

عامتميـ معاممة تتفؽ مع كونيـ المحبوسيف وير المحكـو عمييـ عف المدانيف وم
 وير مدانيف.
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الحظت المجنة نوعا مف الغموض في تشريعات الدولة الطرؼ )قانوف الطفؿ  -02
( فيما يتعمؽ بوضع حد 0990وقانوف األحواؿ الشخصية لسنة  2101لسنة 

 أدنى لسف الزواج، مما يحتمؿ أف يترتب عنو إكراه القاصر عمى الزواج. 
مف خبلؿ ما ورد إلييا مف معمومات قياـ احتماؿ فرض قيود الحظت المجنة  -03

عمى حرية الصحافة، وذلؾ بإجراءات ومؽ الصحؼ ومصادرتيا بعد طباعتيا 
في بعض الحاالت دوف احتراـ الضوابط القانونية ودوف االستناد إلى أمر 

 قضائي مسبؽ.
اعمي أف النظاـ الحظت المجنة بعد االطبلع عمى التقرير ومف خبلؿ الحوار التف -04

القانوني لمدولة الطرؼ ال يسمح في بعض الحاالت بتسجيؿ الممكية العقارية 
كممكية خاصة مفرزة لصاحبيا، وىو ما ال ينسجـ مع أحكاـ الميثاؽ وبخاصة 

 ( منو.30المادة )
ترحب المجنة بجيود الدولة الطرؼ وخططيا اليادفة لمد مظمة التأميف  - 05

المستيدفيف في قانوف التأميف االجتماعي، إال أنيا  االجتماعي لموصوؿ لكؿ
تبلحظ انخفاض نسبة المواطنيف المشموليف بنظاـ الضماف االجتماعي مقارنة 

 بعدد السكاف، وعدـ وجود ضماف اجتماعي يشمؿ كؿ الفئات العاممة.
ال يكفؿ حرية  2114الحظت المجنة أف قانوف تنظيـ االتحادات المينية لسنة  -06

النقابات المينية عمى أساس ميني بحت، وىو ما  يتعارض مع أحكاـ تكويف 
 ( مف الميثاؽ.35( مف المادة )0الفقرة )

الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير والمؤشرات االقتصادية الخاصة بالدولة  -07
الطرؼ استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدؿ التضخـ، مما أسيـ في ازدياد 

 مناطؽ النزاعات المسمحة. معدالت الفقر وخاصة في
الحظت المجنة بناء عمى المعمومات التي تحصمت عمييا خبلؿ زيارة الدولة  -08

الطرؼ مف أف نسبة كبيرة مف المراكز التي تقدـ خدمات الرعاية الصحية 
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األولية المجانية تعاني ألسباب مختمفة مف نقص الكوادر الطبية وضعؼ البنية 
ة البلزمة لعمؿ تمؾ المراكز، مما ال يسمح باالحتراـ األساسية والموارد المادي

 ( مف الميثاؽ.39( مف المادة )2الكامؿ لبللتزامات الواردة في الفقرة )
الحظت المجنة وجود بعض التفاوت بيف الواليات في الدولة الطرؼ في فرص  -09

الوصوؿ لمتعميـ والخدمات الصحية والمياه الصالحة لمشرب والغذاء وخدمات 
لصرؼ الصحي والكيرباء، تتضرر بو خاصة المناطؽ األكثر فقرا ومناطؽ ا

النزاع المسمح، بما قد يؤثر عمى التمتع بالحقوؽ المنصوص عمييا في المواد 
 ( مف الميثاؽ. 40( و)39( و)38)

ترحب المجنة بالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لزيادة معدالت التحاؽ  -21
أنيا الحظت مع ذلؾ انخفاض نسبة اإلناث عف نسبة  اإلناث بالتعميـ، إال

الذكور في مرحمة التعميـ األساسي، وىو األمر الذي يشكؿ انتقاصا مف احتراـ 
 ( مف الميثاؽ.40( و)3الحقوؽ المنصوص عمييا في المادتيف )

 
 :التوصيات 

 اعتبارا لما سبؽ مف مبلحظات تقدـ المجنة لمدولة الطرؼ التوصيات التالية: 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تجري مراجعة شاممة لكافة القوانيف الجنائية  - 0

التي تنص عمى عقوبة اإلعداـ، مف أجؿ االحتراـ الدقيؽ لمبدأ الشرعية الجنائية 
الذي يستوجب أف تكوف أركاف الجريمة محددة بدقة، وبوجو خاص حينما تكوف 

ة تقويض النظاـ الدستوري، العقوبة اإلعداـ، كما ىو الشأف مثبل في جريم
( التي ال تجيز الحكـ 6وضماف امتثاؿ ىذه المراجعة القانونية ألحكاـ المادة )

بعقوبة اإلعداـ إال في الجنايات بالغة الخطورة، وبمقتضى حكـ نيائي صادر مف 
محكمة مختصة، فضبل عف ضماف حؽ كؿ محكوـ عميو بيذه العقوبة في طمب 

 بة أخؼ. العفو أو استبداليا بعقو 
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في نظاميا القانوني ليتضمف تجريـ  -2
( مف الميثاؽ، وتسميط 8كافة أشكاؿ وصور التعذيب وفؽ ما ورد في المادة )

عقوبات مشددة عمى مرتكبيو والمساىميف فيو، والنص عمى عدـ سقوط الجريمة 
تاحة كافة الضمانات لمضحايا لتقديـ الشكاوي والنظر فييا مف جيات  بالتقادـ، وا 

نصافيـ بتقرير حقيـ بمقتضى نص خاص في رد االعتبار والحصوؿ  حيادية وا 
 عمى تعويض عادؿ، توافقا مع ذات النص سابؽ الذكر مف الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة سف تشريع يجـر إجراء التجارب الطبية أو  -3
الرضا الحر واإلدراؾ الكامؿ لممضاعفات التي قد العممية عمى األشخاص دوف 

تنجـ عف ىذه التجارب، والتقييد باإلجراءات الطبية الكفيمة بضماف سبلمة 
 األشخاص الخاضعيف ليذه التجارب.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتنفيذ تعيداتيا المعبر عنيا خبلؿ الحوار التفاعمي،  - 4
 مف المراجعة القانونية الشاممة لمتشريعات.وذلؾ بمراجعة قانوف النظاـ العاـ ض

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز اآلليات الوطنية القانونية والمؤسساتية لمرقابة  -5
 والتفتيش عمى كؿ مراكز االحتجاز الخاصة.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة التشريعات الوطنية بما يضمف تعويض كؿ  -6
عتقاؿ تعسفي أو وير قانوني أو تثبت براءتو شخص كاف ضحية توقيؼ أو ا

-09( و)7-04بموجب حكـ بات تطبيقا ألحكاـ الميثاؽ الواردة في المادتيف )
 ( منو.  2

( مف قانوف األمف 51توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تعديؿ المادة ) -7
لضماف عرض كؿ موقوؼ أو مقبوض أو معتقؿ دوف  2101الوطني لسنة 
أحد القضاة المختصيف؛ لمنظر في أمر تجديد حبسو امتثااًل ألحكاـ تأخير أماـ 

 ( مف الميثاؽ.  04المادة )
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمؿ عمى مزيد مف التوعية والتدريب والتأىيؿ  -8
لمنتسبي أجيزة األمف عمى قواعد التعامؿ مع االحتجاجات والمسيرات 

لضرورات األمنية وحماية الحؽ في الحياة والمظاىرات بشكؿ يحقؽ التوازف بيف ا
 والسبلمة البدنية. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإنشاء آلية وطنية لئلعانة العدلية، وتوفر ليا أمواال  -9
كافية لتكوف قادرة عمى تقديـ المساعدة القانونية لغير القادريف ماليًا لمدفاع عف 

 ( مف الميثاؽ.03دة )( مف الما0حقوقيـ، إعمااًل لمضموف الفقرة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ باحتراـ قاعدة فصؿ المحبوسيف وير المحكـو  -01

عمييـ عف المدانيف ومعاممتيـ بما يتفؽ مع كونيـ وير مدانيف امتثااًل ألحكاـ 
 ( مف الميثاؽ.21( مف المادة )2الفقرة )

اج بما يضمف توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة وضع حد أدنى لسف الزو  -00
 . 2101احتراـ أحكاـ قانوف الطفؿ لسنة 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضماف عدـ إوبلؽ أو مصادرة الصحؼ إال  - 02
 باالستناد ألمر قضائي مسبؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة القانوف المتعمؽ بتسجيؿ العقارات ليتسنى  - 03
 خاصة.لكؿ فرد فييا تسجيؿ ممكيتو العقارية ال

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ تشريعاتيا وتطبيؽ سياسات لمد مظمة  - 04
التأميف االجتماعي لتشمؿ كؿ الفئات العاممة وبما يضمف تمتع جميع العامميف 

 بخدمات الضماف االجتماعي.
توصي المجنة الدولة الطرؼ برفع القيود التشريعية عمى حرية تكويف النقابات  - 05

عمى أساس ميني بحت، وحرية ممارسة العمؿ النقابي ألصحاب كؿ المينية 
 مينة لمدفاع عف مصالحيـ.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بانتياج مزيد مف  السياسات المحابية لفئات  - 06
 المجتمع اليشة ماليا. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتمكيف المواطنيف مف سيولة الوصوؿ لمراكز  - 07
ة األولية عمى مستوي كؿ مناطؽ إقميميا وبصرؼ النظر عف الرعاية الصحي

وضعيـ االقتصادي، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والموارد المالية البلزمة 
 لعمؿ ىذه المراكز.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بمحاربة البلمساواة في توزيع فرص الوصوؿ  -08
لمياه الصالحة لمشرب لمتعميـ والخدمات الصحية والحصوؿ عمى امدادات ا

والغذاء وخدمات الصرؼ الصحي والكيرباء. كما توصي أيضا بزيادة جيود 
مكافحة األمراض الوبائية وتوفير العبلج الوقائي لضماف خفض نسبة الوفيات، 

 ومكافحة الممارسات التقميدية الضارة بصحة الفرد.
يع األسر عمى توصي المجنة الدولة الطرؼ بانتياج مزيد مف سياسات تشج -09

 إلحاؽ الفتيات بالتعميـ األساسي.
 
 :التوصيات اإلضافية 
الميثاؽ العربي نصوص كؿ مف: توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمؿ عمى نشر  -

لحقوؽ اإلنساف، والتقرير األوؿ، وىذه المبلحظات والتوصيات الختامية، وذلؾ 
لتنفيذية، وعمى عمى نطاؽ واسع في أوساط السمطات القضائية والتشريعية وا

مستوي المنظمات وير الحكومية العاممة في الدولة، وكذلؾ لعامة الجميور. 
وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء بالتزاماتيا مف خبلؿ أي شكؿ 

 يتفؽ عميو لمتعاوف الفني.
تطمب المجنة مف الدولة الطرؼ أف تقدـ في تقريرىا الدوري األوؿ المقبؿ،  -

 مات محددة ومحدثة عف تنفيذ توصيات المجنة.معمو 
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توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عند إعداد تقريرىا الدوري األوؿ المقبؿ  -
 مشاورات واسعة النطاؽ مع مختمؼ الجيات والمنظمات وير الحكومية.
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 ( الدورة الثامنة0ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير جميورية السوداف 

 :العربيةأعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف 

 المجنة رئيس الدكتور ىادي بف عمي اليامي 

 تقريرال نائب الرئيس ومقرر الدكتور عبدالمجيد زعبلني 

 ضو المجنةع المستشار محمد جمعة فزيع 

 عضو المجنة األستاذة آمنة عمي المييري 

 عضو المجنة المستشار محمد خالد الضاحي 

 عضو المجنة جابر المري األستاذ 

  الحضور: ولـ يتمكف مف

 عضو المجنة األستاذ عزالديف األصبحي 
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 ( الدورة الثامنة2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير جميورية السوداف

 :السودافجميورية وفد 

 (رئيس الوفد)وكيؿ وزارة العدؿ  موالنا أحمد عباس الرـز 

 عضو لجنة العدؿ وحقوؽ اإلنساف  موالنا الفاضؿ حاج سميماف 

 مقرر المجمس االستشاري لحقوؽ اإلنساف لحسفالمستشار ياسر سيد ا 

 رئيس دائرة حقػوؽ اإلنسػاف والمػرأة والطفػؿ  السفير محمد المرتضى مبارؾ
 في وزارة الخارجية

 رئيس قسـ التقارير في المجمس االستشاري المستشار شاذلي الحاج مصطفى 

 السيدة نجاة كرداوي 
مسػػػػؤولة ممػػػػؼ حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػاف فػػػػػي وزارة 

 عميـالتربية والت

 وحدة مكافحة العنؼ ضد المرأة والطفؿ المستشارة نجوي محمد صالح 

 المجمس القومي لرعاية الطفولة. السيد فتح الرحمف محمد بابابكر 

  خديجة الفاضؿ محمد ةالمستشار 
قسػػػػػـ التقػػػػػػارير فػػػػػػي المجمػػػػػػس االستشػػػػػػاري 

 لحقوؽ اإلنساف
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 (الميثاؽ نةلج) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 التاسعة الدورة

01-02/2/2105 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 املنلكة االردنية اهلامشية

 التقرير الدوري األوؿ 

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2102 القاىرة،
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 تمييد:
اإلنسػػػاف العربيػػػة فػػػي دورتيػػػا التاسػػػعة التقريػػػر الػػػدوري األوؿ  ناقشػػػت لجنػػػة حقػػػوؽ .0

بمقػػػػػر  2106فبراير/شػػػػػباط  08 – 03لممممكػػػػة األردنيػػػػػة الياشػػػػػمية خػػػػػبلؿ الفتػػػػػرة 
جامعػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػػة فػػػػي القػػػاىرة، واعتمػػػػدت المبلحظػػػػات والتوصػػػػيات الختاميػػػػة 

 التالية.
حيػث كػاف األردف  تثمف المجنة حرص األردف عمػى التفاعػؿ اإليجػابي مػع المجنػة؛ .2

أوؿ بمػػػد عربػػػي يصػػػادؽ عمػػػى الميثػػػاؽ العربػػػي لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، وأوؿ دولػػػة تقػػػدـ 
، كما كاف األردف أوؿ دولة تقدـ 2102تقريرىا األوؿ لمجنة في أبريؿ/نيساف عاـ 

 تقريرىا الدوري األوؿ لمجنة. 
رئاسػة ترحب المجنة بالحوار التفاعمي الذي أجرتو المجنة مع وفد الدولػة الطػرؼ، ب .3

سػػػعادة السػػػفير الػػػدكتور بشػػػر ىػػػاني الخصػػػاونة سػػػفير المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية 
 بجميورية مصر العربية والمندوب الدائـ لدي جامعة الدوؿ العربية.

ترحب المجنة باإلصبلحات القانونية التي أدخمتيا المممكة األردنية الياشػمية عمػى  .4
مف المشاوؿ الرئيسية المتصمة بحقوؽ  البنية التشريعية الوطنية والتي تعال  عدًدا

رقػػػـ اإلنسػػػاف وسػػػيادة القػػػانوف، وعمػػػى األخػػػص قػػػانوف اسػػػتقبلؿ السػػػمطة القضػػػائية 
صػػػػػدار  ،2104لسػػػػػنة  27، قػػػػػانوف القضػػػػػاء اإلداري رقػػػػػـ 2104( لسػػػػػنة 29) وا 

 32. وقانوف األحداث رقـ 2104المجمس القضائي مدونة السموؾ القضائي لعاـ 
 .2104لسنة 

ة باستحداث منصب المنسػؽ الحكػومي لحقػوؽ اإلنسػاف التػابع لرئاسػة ترحب المجن .5
عػػداد الخطػػة الوطنيػػة الشػػاممة لحقػػوؽ اإلنسػػاف، وتشػػكيؿ فريػػؽ التنسػػيؽ  الػػوزراء، وا 

 الحكومي لحقوؽ اإلنساف.
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تقػػدر المجنػػة األعبػػاء االقتصػػادية التػػي تحممتيػػا الدولػػة الطػػرؼ منػػذ تفػػاقـ األزمػػة  .6
ما يزيد عف المميوف الجػ  سػوري. والتػي وضػعت السورية التي أفضت إلى لجوء 

 أعباء كبيرة عمى مرافؽ الدولة في ظؿ امكانياتيا ومواردىا االقتصادية المحدودة.
تػػثمف المجنػػة التعػػديبلت عمػػى قػػانوف العقوبػػات التػػي تضػػمنت تشػػديد العقوبػػة عمػػى  .7

جػػرائـ العنػػؼ البػػدني والجنسػػي كاالوتصػػاب وىتػػؾ العػػرض واالختطػػاؼ والتحػػرش 
 نسي.الج

ترحػب المجنػػة بػاإلجراءات التػػي اتخػػذتيا الحكومػة لتسػػييؿ إعػادة النسػػاء العػػامبلت  .8
 العمؿ. في المنازؿ إلى بمدانيف األصمية عند وقوع خبلفات مع أرباب

 
 المالحظات والتوصيات:

الحظػػػػػت المجنػػػػػة أف التقريػػػػػر الػػػػػدوري األوؿ والػػػػػردود التكميميػػػػػة والمناقشػػػػػات لػػػػػـ  .9
ؿ متابعػة تنفيػذ المبلحظػػات والتوصػيات الختاميػػة تتضػمف جيػود الدولػػة فػي مجػػا

التػػػػػي أصػػػػػدرتيا المجنػػػػػة عمػػػػػى التقريػػػػػر األوؿ لممممكػػػػػة األردنيػػػػػة الياشػػػػػمية فػػػػػي 
 .2102أبريؿ/نيساف 

الحظػػت المجنػػة أف الدولػػة الطػػرؼ لػػـ تشػػرؾ المؤسسػػة الوطنيػػة لحقػػوؽ اإلنسػػاف  .01
يػة إعػداد )المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف(، والمنظمػات ويػر الحكوميػة فػي عمم

التقرير. كما لـ يتضمف التقرير أو الػردود التكميميػة معمومػات مػف مصػادر ويػر 
 حكومية. 

الحظػػت المجنػػة خمػػو التقريػػر والػػردود التكميميػػة والمناقشػػة مػػف اسػػتعراض الجيػػود  .00
المبذولػػػة لنشػػػر وتػػػروي  الميثػػػاؽ، وعػػػدـ تقػػػديـ أي نمػػػاذج أو تطبيقػػػات قضػػػائية 

 ؽ العربي لحقوؽ اإلنساف أو باإلشارة إليو.صدرت باالستناد ألحكاـ الميثا
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 المساواة وعدـ التمييز وتدابير التمييز اإليجابي
تشيد المجنة مف حيػث المبػدأ باإلطػار الدسػتوري والقػانوني الػذي يتضػمف المسػاواة  .02

مضػػموف المػػادة السادسػػة مػػف الدسػػتور  وعػػدـ التمييػػز، إال أف المجنػػة الحظػػت أف
نيػػػيف أمػػػاـ القػػػانوف، وال يتضػػػمف المسػػػاواة بػػػيف جميػػػع ينصػػػرؼ لممسػػػاواة بػػػيف األرد

األشخاص الخاضعيف لموالية القضائية لمدولة مف األردنييف وويػر األردنيػيف، كمػا 
 أف النص الدستوري ال يضمف عدـ التمييز بيف الرجاؿ والنساء.

الحظػػػت المجنػػػة أف بعػػػض القػػػوانيف، ومنيػػػا قػػػانوف االنتخابػػػات، ال تمتثػػػؿ ألحكػػػاـ  .01
( مػػف الميثػػاؽ العربػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف بشػػأف المسػػاواة وعػػدـ التمييػػز فػػي 3المػػادة )

 التمتع بالحقوؽ والحريات، وتأميف المساواة الفعمية.
الحظػت المجنػػة أف قػػانوف الجنسػػية ينطػػوي عمػى تمييػػز لعػػدـ سػػماحو ألبنػػاء المػػرأة  .05

ة األردنيػػة المتزوجػػة مػػف أجنبػػي مػػف اكتسػػاب الجنسػػية األردنيػػة، عمػػى قػػدـ المسػػاوا
 مع األردني المتزوج مف أجنبية.

ترحػػػػػػػب المجنػػػػػػػة بػػػػػػػالقرار الصػػػػػػػادر مػػػػػػػف مجمػػػػػػػس وزراء الدولػػػػػػػة الطػػػػػػػرؼ بتػػػػػػػاريخ  .05
، والخػػػاص بمػػػنح أبنػػػاء األردنيػػػات المتزوجػػػات مػػػف ويػػػر األردنيػػػيف 9/00/2104

تسييبلت ومزايا في مجاؿ التعميـ والصحة والعمػؿ واالسػتثمار والتممػؾ والحصػوؿ 
ال أف المجنػػػػة الحظػػػػت مػػػػف خػػػػبلؿ التقػػػػارير وجػػػػود عمػػػػى رخصػػػػة قيػػػػادة السػػػػيارة، إ

حرمػػاف ألبنػػاء المػػرأة األردنيػػة المتزوجػػة مػػف حممػػة الوثػػائؽ الفمسػػطينية مػػف التمتػػع 
 بتمؾ التسييبلت والمزايا.

( والتػي أصػدرتيا عقػب مناقشػة التقريػر األوؿ 1و 2ّتذكر المجنػة بتوصػياتيا أرقػاـ )
 لمدولة الطرؼ، وتأكد عمى ضرورة: 

لتشػػريعات المتصػػمة بحقػػوؽ اإلنسػػاف، والتػػي تنطػػوي عمػػى تمييػػز أو مراجعػػة ا - أ
إخػػالؿ بالمسػػاواة وعػػدـ التمييػػز أمػػاـ القػػانوف أو بػػيف المػػواطنيف. وبػػأف ت ضػػّمف 
النظاـ القانوني حؽ التمتع بػالحقوؽ والحريػات المنصػوص عمييػا فػي الميثػاؽ 
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وف أو لكؿ شػخص خاضػع لواليتيػا القضػائية، دوف تمييػز بسػبب العػرؽ أو المػ
الجػػنس أو الم ػػة أو المعتقػػد الػػديني، أو الػػرأي أو الصكػػر، أو األصػػؿ الػػوطني أو 

 االجتماعي، أو الثروة أو الميالد، أو اإلعاقة البدنية أو العقيمة.
النظػػر فػػي تعػػديؿ قػػانوف الجنسػػية بحيػػث يػػتـ السػػماح ألبنػػاء المػػرأة األردنيػػة  - ب

 المتزوجة مف أجنبي اكتساب الجنسية األردنية.
ظر في تمكيف أبناء المرأة األردنية المتزوجػة مػف حممػة الوثػائؽ الصمسػطينية الن - ت

مف التسييالت والمزايا الممنوحة ألبناء المرأة األردنية المتزوجة مف أجنبي في 
مجػػاالت التعمػػيـ والصػػحة والعمػػؿ واالسػػتثمار والتممػػؾ والحصػػوؿ عمػػى رخصػػة 

 قيادة السيارة.
 

 الحؽ في الحياة
( 7النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ ال يمتثؿ ألحكاـ المػادة ) الحظت المجنة أف .06

( مف الميثاؽ، فيما يتعمؽ بتأجيؿ تنفيذ عقوبة اإلعداـ عمى األـ المرضعة 2فقرة )
 بعد انقضاء عاميف عمى تاريخ الوالدة وتغميًبا لممصمحة الفضمى لمرضيع.

تعمػػؽ بتأجيػػؿ تنصيػػذ توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بتضػػميف النظػػاـ القػػانوني نصػػا ي
 عقوبة اإلعداـ عمى األـ المرضعة بعد انقضاء عاميف عمى تاريخ الوالدة.

 الحماية مف التعذيب
( 218ترحػػب المجنػػة بتعػػديؿ الدولػػة الطػػرؼ لتعريػػؼ جريمػػة التعػػذيب فػػي المػػادة ) .07

مف قانوف العقوبات، وبصورة تتوافؽ مع التعريؼ الوارد فػي اتفاقيػة األمػـ المتحػدة 
التعػذيب وويػػره مػف ضػػروب المعاممػة أو العقوبػػة القاسػية أو البلإنسػػانية  لمناىضػة

، إال أف المجنػػة الحظػػت بقمػػؽ أف تعػػديؿ قػػانوف العقوبػػات فػػي  0984أو الميينػػة 
جريمة التعذيب ال زاؿ يعاقب المتيميف بجرائـ التعذيب بعقوبة الجنحة، فضػبل أف 

 المتيميف يستفيدوف مف قواعد التقادـ والعفو.
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ظػػػػػت المجنػػػػػة اختصػػػػػاص نيابػػػػػات ومحػػػػػاكـ خاصػػػػػة بتمقػػػػػي شػػػػػكاوي التعػػػػػذيب الح .08
والتحقيػػؽ والحكػػـ فييػػا بالدولػػة الطػػرؼ، األمػػر الػػذي يطيػػؿ أمػػد إجػػراءات التحقيػػؽ 
ويحػػـر الضػػحايا والمضػػروريف مػػف حػػؽ المجػػوء لمقضػػاء الطبيعػػي المسػػتقؿ بمػػا قػػد 

 يكرس اإلفبلت مف العقاب.
اص باإلنصػػػاؼ وحػػؽ رد االعتبػػػار الحظػػت المجنػػة عػػػدـ وجػػود تنظػػػيـ قػػانوني خػػ .09

( مػف 8والتعويض لمف يتعرض لمتعذيب بالدولة الطػرؼ، وذلػؾ بالمخالفػة لممػادة )
 الميثاؽ.

الحظت المجنة عدـ وجود نظػاـ وطنػي )آليػة وطنيػة مسػتقمة ومتخصصػة( لرصػد  .21
 ومراقبة جميع أماكف االحتجاز وتحقيؽ شكاوي وادعاءات التعذيب.

 
( والتػػػي أصػػػدرتيا عقػػػب 7و 5، 5رؼ بتوصػػػياتيا أرقػػػاـ )تّػػػذكر المجنػػػة الدولػػػة الطػػػ

مناقشة التقرير األوؿ لمدولػة الطػرؼ، وتحػث المجنػة عمػى ضػرورة اتخػاذ المزيػد مػف 
 التدابير التشريعية والقضائية والتنصيذية لمحماية مف التعذيب، وبخاصة:

( 2) توصي المجنة بأف يمتثؿ التنظيـ القانوني في الدولة الطرؼ ألحكاـ المادة - أ
مف الميثاؽ بعدـ سقوط جريمة التعذيب بالتقادـ وسّف قواعد قانونية خاصة 
عادة تأىيؿ ضحايا التعذيب عبر برامج  باإلنصاؼ، ورد االعتبار والتعويض، وا 

 طبية ونصسية وتخصيص الموارد الالزمة لذلؾ.
توصي المجنة بضرورة تشديد العقوبة عمى جرائـ التعذيب، أو المساىمة  - ب

 فييا، وبما يتناسب مع خطورة الجريمة. الجنائية
وتوصي المجنة الدولة الطرؼ بإجراء التعديالت القانونية الالزمة بما يضمف  - ت

منح المحاكـ النظامية العادية الوالية القضائية بالنظر في قضايا التعذيب، وبما 
دانتيـ وتعويض الضحايا.   يسمح بمقاضاة مرتكبي ىذه الجرائـ وا 
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ولة الطرؼ بإنشاء آلية وطنية مستقمة ومتخصصة لرصد توصي المجنة الد - ث
ومراقبة جميع أماكف االحتجاز ولضماف تحقيؽ شكاوي التعذيب وسوء المعاممة 

 بشكؿ فوري ونزيو.
توصي المجنة بزيادة تدريبات القضاة وأعضاء النيابة العامة واألطباء  - ج

صي المختصيف بصحص حاالت التعذيب وسوء المعاممة عمي تقنيات التق
والتوثيؽ حوؿ ادعاءات التعذيب باستخداـ األدلة المادية والصنية، بما فييا 
دراج موضوع مناىضة التعذيب ضمف مناىج كمية الشرطة  الطب الشرعي، وا 

 الممكية والمعاىد األخرى ذات العالقة.
 

 مكافحة الرؽ واالتجار باألفراد
مكافحػػػة كافػػػة صػػػور الحظػػػت المجنػػػة عػػػدـ كفايػػػة التػػػدابير والسياسػػػات المتخػػػذة ل .20

 2119( لسػػنة 9االتجػػار بػػاألفراد،  بمػػا فييػػا إنفػػاذ قػػانوف االتجػػار بالبشػػر رقػػـ )
 وتدريب موظفي إنفاذ القانوف عميو خصوًصا القضاة والنيابة العامة.

توصػػى المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بمواصػػمة جيودىػػا عمػػى مسػػتوى تقويػػة دور  - أ
اد، وال سػيما ظػروؼ العمػؿ المؤسسات الرقابية لمكافحة صور االتجار بػاألفر 

 القسري والعمؿ اإلضافي القسري، واالحتجاز غير القانوني لجوازات السصر.
توصى المجنة بتكثيؼ جيود التدريب والتثقيؼ لموظصي إنصػاذ القػانوف، وعمػى  - ب

وجو الخصوص القضاة والنيابة العامة عمى إنصاذ قانوف االتجار  بالبشر رقػـ 
 .2112( لسنة 2)

 
 قضاء وحؽ المجوء إليوإستقالؿ ال

الحظت المجنة بقمؽ استمرار العمؿ بقانوف محكمة أمػف الدولػة المنشػأة بالقػانوف  .22
وتعديبلتػو، والػذي يعطػى رئػيس الػوزراء صػبلحية تشػكيؿ  0959( لسػنة 7رقـ )
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محكمػػة أمػػف الدولػػة، وتػػري المجنػػة أف القػػانوف بإنشػػاء ىػػذه المحكمػػة ينتيػػؾ مبػػدأ 
القضػػػائية التػػػي ال يجػػػوز تعميقيػػػا حتػػػى فػػػي ظػػػؿ  اسػػػتقبلؿ القضػػػاء، والضػػػمانات

 ( مف الميثاؽ.4الظروؼ االستثنائية طبقًا لممادة )
تؤكػػد المجنػػة عمػػى ضػػرورة أف تنظػػر الدولػػة الطػػرؼ فػػي إل ػػاء العمػػؿ بمحكمػػة أمػػف 

 الدولة والتي ال تتمتع باالستقالؿ.
الحظػػػت المجنػػػة وجػػػود محػػػاكـ خاصػػػة منشػػػأة بموجػػػب قػػػوانيف األمػػػف العػػػاـ رقػػػـ  .23

، وقػانوف 0964( لسػنة 24، وقانوف المخابرات العامػة رقػـ )0965( لسنة 38)
، وأف عمػػػػؿ ىػػػػذه المحػػػػاكـ ينػػػػتقص مػػػػف  2118( لسػػػػنة 34قػػػػوات الػػػػدرؾ رقػػػػـ )

ضػػػمانات المحاكمػػػة العادلػػػة التػػػي يجػػػب أف تجرييػػػا محكمػػػة مختصػػػة ومسػػػتقمة 
 ( مف الميثاؽ.03ونزيية، بالمخالفة ألحكاـ المادة )

رة إل اء العمؿ بمحاكـ الشرطة والمخابرات العامة والدرؾ إال فػي توصى المجنة بضرو 
القضػػايا التأديبيػػة واالنضػػباطية الخاصػػة بمنسػػوبي ىػػذه الجيػػات، وأف تكػػوف الواليػػة 

 القضائية في جرائـ الجنح والمخالصات خاضعة لوالية القضاء الطبيعي واالعتيادي.
ي تضمنيا قانوف استقبلؿ الحظت المجنة أنو روـ بعض الجوانب اإليجابية الت .24

تضمف أحكاًما تتيح إنياء خدمات ، إال أنو 2104( لسنة 29القضاء رقـ )
القاضي أو إحالتو عمى االستيداع بقرار وير مسبب، وتعتبر المجنة أف تمؾ 

 األحكاـ ُتشكؿ انتقاًصا الستقبلؿ القضاة وحيادىـ.
لتعزيز استقالؿ القضاة  توصى المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قانوف استقالؿ القضاء

وعدـ إمكانية إنياء خدمة القضاة أو إحالتيـ عمى االستيداع إال بقرار مسبب وبعد 
 تحقيؽ وسماع دفاعيـ.

قانوف القضاء اإلداري ال يمّكف األفراد وأصحاب المصمحة الحظت المجنة أف  .25
اء مف الطعف عمى العقود اإلدارية، وىو األمر الذي ينتقص مف حؽ المجوء لمقض

 ( مف الميثاؽ.03المنصوص عميو في المادة )
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توصى المجنة الدولة الطرؼ بتمكيف األفراد ومف لو مصمحة مف حؽ الطعف عمى 
 القرارات والعقود اإلدارية.

، 2104( لسنة 08الحظت المجنة أف تعديبلت قانوف منع اإلرىاب رقـ ) .26
خروجا عمى  تتوسع في مفيـو العمؿ اإلرىابي، وتتضمف أحكاما جديدة تشكؿ

القواعد العامة الواردة في قانوف العقوبات، والمتعمقة بالمساىمة الجنائية والقصد 
( أياـ 7الجنائي. وتمنح الحؽ لمسمطات األمنية في احتجاز المتيميف لمدة )

 ( ساعة الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية. 24بداًل مف )
وف منع اإلرىاب لوضع تعريؼ منضبط توصى المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة قان

لتعريؼ العمؿ اإلرىابي، وضماف توافقو مع الدستور األردني والقواعد العامة في 
قانوف العقوبات فيما يتعمؽ بالمساىمة الجنائية والقصد الجنائي، وأف تراعى 

 إجراءات القبض واالحتجاز الواردة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية.
الذي  0954( لسنة 7استمرار العمؿ بقانوف منع الجرائـ رقـ )الحظت المجنة  .27

ينتيؾ الحؽ في الحرية واألماف الشخصي، وينتيؾ قرينة البراءة والحؽ في 
 المحاكمة العادلة، ويتعارض مع سيادة القانوف.

( والتي أصدرتيا عقب مناقشة التقرير 5تذكر المجنة الدولة الطرؼ بتوصيتيا رقـ )
 لطرؼ، وتوصي:األوؿ لمدولة ا

إل اء قانوف منع الجرائـ، وأف تكوف سمطة توقيؼ أي شخص بعد توجيو  - أ
اتياـ، وأف يتـ توفير الضمانات القانونية بما فييا التظمـ مف أي أوامر أو 
قرارات بالتوقيؼ أو تجديدىا أماـ القضاء وبمعرفتو. وأف يتـ اإلفراج عف جميع 

 جرائـ أو تقديميـ فورا لمقضاء.األشخاص الموقوفيف بمقتضى قانوف منع ال
أف تضمف الدولة الطرؼ في التشريعات والممارسات النص صراحة عمى حؽ  - ب

جميع مف تـ توقيصيـ في االستعانة بمحاـ منذ توقيصيـ، والخضوع لصحص 
 طبي يقـو بو طبيب مستقؿ.
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ضرورة تمكيف المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف وغيره مف المنظمات غير  - ت
نية بحقوؽ اإلنساف مف زيارة كافة مراكز االحتجاز والتأىيؿ بما الحكومية المع

في ذلؾ السجوف التابعة لدائرة المخابرات العامة واألمف العاـ والمخدرات، وأف 
 تناقش نتائج ىذه الزيارات مع الحكومة والجيات المعنية.

 الحظت المجنة أف النظاـ القانوني )قانوف التنفيذ( في الدولة الطرؼ، يجيز .28
 ( مف الميثاؽ.08حبس المديف المعسر، وذلؾ بالمخالفة ألحكاـ المادة )

توصى المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ القػوانيف، لكػى تضػمف عػدـ حػبس المػديف الػذى 
( مػف 02يثبت إعساره عف الوفاء بديف ناتج عف التزاـ تعاقدي وفقًا ألحكػاـ المػادة )

 الميثاؽ.
ية الخاصة بالحؽ في التعويض عف الحظت المجنة وياب القواعد القانون .29

التوقيؼ أو االعتقاؿ التعسفي أو وير القانوني، وكؿ مف ثبت براءتو بموجب 
 ( مف الميثاؽ.09و 04حكـ بات في الدولة الطرؼ، امتثااًل ألحكاـ المواد )

( والتػي اصػدرتيا عقػب مناقشػة 5تعيد المجنة التأكيػد عمػى توصػيتيا الختاميػة رقػـ )
لمدولة الطرؼ، بضرورة سف قواعد قانونية خاصة بتعويض األشخاص التقرير األوؿ 

عف التوقيؼ أو االعتقاؿ التعسػصي أو غيػر القػانوني، وكػؿ مػف ثبػت براءتػو بموجػب 
 حكـ بات.

الحظت المجنة أف التنظيـ القانوني في الدولة الطرؼ لئلعانة العدلية ال يضمف  .31
ف حقوقيـ، وضعؼ بشكؿ كاؼ وفعاؿ لغير القادريف ماليًا الدفاع ع

( مف 0( الفقرة )03المخصصات المالية لممساعدة القانونية، بالمخالفة لممادة )
 الميثاؽ.

توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بتػػوفير األطػػر المؤسسػػية والقانونيػػة الالزمػػة لضػػماف 
 توفير اإلعانة العدلية ل ير القادريف مالًيا لمدفاع عف حقوقيـ.
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 الحريات المدنية السياسية
الحظػػػت المجنػػػة أف تقسػػػيـ الػػػدوائر االنتخابيػػػة فػػػي النظػػػاـ االنتخػػػابي ال يضػػػمف  .30

 عدالة التصويت أو تساوي القوة التصويتية لمناخبيف مع التمثيؿ النسبي.
توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بإعػػادة النظػػر فػػي النظػػاـ االنتخػػابي وتقسػػيـ الػػدوائر 

 بيف.االنتخابية بما يضمف التمثيؿ العادؿ ألصوات الناخ
الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير أف ىناؾ قيوًدا مفروضة عمى حرية االجتماع  .32

والتجمػػػػػع السػػػػػممي، بالمخالفػػػػػة لئلطػػػػػار الدسػػػػػتوري والقػػػػػانوني فػػػػػي الػػػػػببلد، وبمػػػػػا 
 ( مف الميثاؽ.6( فقرة )04يتعارض مع المادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة انتياج سياسة معمنػة فػي تػوفير الحمايػة  - أ
جتماعػػات والتجمعػػات والتظػػاىرات السػػممية بمػػا يتصػػؽ مػػع الدسػػتور والقػػانوف لال

صدار تعميمات بيذا الخصوص عمى نحو عمني ي عزز مف جدية ىذه  األردني، وا 
 السياسة.

توصي المجنػة الدولػة الطػرؼ بصػتح تحقيقػات مسػتقمة وشػصافة فػي مػزاعـ فػض  - ب
اسػبة األشػخاص الػذيف التجمعات السممية بالقوة المصرطة، وبما يصضػي إلػى مح

يثبػػت تػػورطيـ فػػي اعتػػداءات جسػػدية أو حاطػػة بالكرامػػة اإلنسػػانية خػػالؿ فػػض 
 تمؾ التجمعات. 

الحظت المجنة أف بعض القرارات اإلدارية الصادرة بإبعاد األشخاص األجانػب  .33
ال تمكػػػف األشػػػخاص المسػػػتبعديف مػػػف عػػػرض تظممػػػاتيـ عمػػػى جيػػػة مختصػػػة 

انػػػب المتػػػزوجيف مػػػف مواطنػػػات أردنيػػػات، قانونػػػا. خصوصػػػا قػػػرارات إبعػػػاد األج
 ( مف الميثاؽ.2( الفقرة )26بالمخالفة لمضموف المادة )

توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بعػػدـ إبعػػاد أي شػػخص ال يحمػػؿ جنسػػيتيا ومتواجػػد 
بصورة شرعية عمى أراضييا إال بعػد تمكينػو مػف عػرض تظممػو أمػاـ القضػاء إعمػااًل 

 ( مف الميثاؽ.25لمضموف المادة )
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الحظػت المجنػة ضػعؼ الضػمانات القانونيػة التػي تمنػع إسػقاط الجنسػية عػػف أي  .34
 ( مف الميثاؽ.29شخص بشكؿ تعسفي أو وير قانوني إعمااًل ألحكاـ المادة )

توصي المجنة الدولػة الطػرؼ بػإجراء تعػديالت عمػى قػانوف الجنسػية والػنص صػراحة 
الػػػوزراء بصقػػػداف عمػػػى إمكانيػػػة الطعػػػف القضػػػائي عمػػػى القػػػرار الصػػػادر مػػػف مجمػػػس 

 الجنسية األردنية. 
الحظت المجنة استمرار القيود المفروضة في القانوف والممارسػة عمػى الحػؽ فػي  .35

الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات، وتوسػػع قػػانوف الحػػؽ فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات 
 وقانوف حماية وثائؽ أسرار الدولة في االستثناءات مف ىذا الحؽ.

( والتػي أصػدرتيا عقػب 01رة تنصيذ توصػيتيا رقػـ )تذكر المجنة الدولة الطرؼ بضرو 
مناقشة التقرير األوؿ لمدولة الطػرؼ، بشػأف تعػديؿ قػانوف الحػؽ فػي الحصػوؿ عمػى 
المعمومػػات ليضػػمف سػػيولة ويسػػر اإلجػػراءات الخاصػػة بالحصػػوؿ عمػػى المعمومػػة، 

 وكذلؾ ال اء القانوف المؤقت الخاص بحماية أسرار ووثائؽ الدولة.
، ومنػػع اإلرىػػاب لعػػاـ 2100ف قػػوانيف أنظمػػة المعمومػػات لعػػاـ الحظػػت المجنػػة أ .36

، تفػػرض قيػػودا عمػػى حريػػة الػػرأي والتعبيػػر وحريػػة الصػػحافة، والحػػؽ فػػي 2116
اسػػػتقاء األنبػػػاء واألفكػػػار وتمقييػػػا ونقميػػػا إلػػػى اآلخػػػريف، وترسػػػخ الرقابػػػة الذاتيػػػة، 

 ( مف الميثاؽ.32بالمخالفة لمضموف المادة )
طرؼ بتنصيذ تعيداتيا والنظػر فػي تشػريعاتيا وممارسػاتيا بمػا توصي المجنة الدولة ال

يضػػمف حمايػػة الصػػحصييف ووسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف العقوبػػات الجزائيػػة بسػػبب عمميػػـ 
الصحصي، وكذلؾ مراجعة التشريعات التي تنظـ عمؿ وسائؿ اإلعالـ أو تصػرض قيػودًا 

 عمييا ومواءمتيا مع المعايير الدولية لحرية الصحافة.
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 األسرة وبخاصة النساء واألطصاؿة حماي
الحظت المجنة مف خبلؿ التقرير والمناقشات أف اإلطار القانوف الحالي لمحماية  .37

مف العنؼ األسري وير فاعؿ وال يوفر الدعـ الكافي لمف يتعرضػوف لمعنػؼ فػي 
 إطار األسرة. 

( 00الحظت المجنة عدـ فعالية التدبير االحترازي المنصوص عميو في المػادة ) .38
فػػي حمايػػة أفػػراد األسػػرة الػػذيف  2118( لسػػنة 6ف قػػانوف العنػػؼ األسػػري رقػػـ )مػػ

يتعرضوف لمعنؼ، والخاص بمنع المشتكى عميو مػف دخػوؿ البيػت األسػري لمػدة 
 ( ساعة.48ال تزيد عمى )

عمى الروـ مف الجيود التي استعرضيا وفد الدولة الطرؼ في توفير نظاـ أنديػة  .39
إال أف المجنػة الحظػت ويػاب إطػار قػانوني وطنػي الرعاية النيارية لكبار السف، 
 لحماية ورعاية كبار السف. 

لػػػػػـ يقػػػػػدـ تقريػػػػػر الدولػػػػػة الطػػػػػرؼ أو الػػػػػردود التكميميػػػػػة أو الحػػػػػوار التفػػػػػاعمي أي  .41
معمومات واضحة عف التدابير التي اتخذت لضماف الحؽ فػي ممارسػة الرياضػة 

( مػػػػػف 33مػػػػػادة )( مػػػػػف ال4البدنيػػػػػة وبخاصػػػػػة لمشػػػػػباب إعمػػػػػااًل ألحكػػػػػاـ الفقػػػػػرة )
 الميثاؽ.

توصي المجنة بتنصيذ تعيداتيا، بتعديؿ قانوف العنؼ األسري بما يضمف تالفي  - أ
 المشكالت التي ظيرت عند تنصيذ القانوف الحالي.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة استحداث قػانوف يضػمف تػوفير الحمايػة  - ب
 والرعاية الالزمة لكبار السف.

 -فػػػي أقػػػرب وقػػػت  -مػػػى ضػػػرورة تزويػػػدىا تحػػػث المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ ع - ت
بمعمومػػات احصػػائية حديثػػة عػػف التػػدابير التػػي اتخػػذتيا لضػػماف الحػػؽ فػػي 
ممارسػػة الرياضػػة البدنيػػة وبخاصػػة لمشػػباب، وبمػػا فػػي ذلػػؾ معمومػػات عػػف 
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المبػػالا التػػي خصصػػتيا الدولػػة ليػػذا ال ػػرض، وعػػدد األنديػػة أو المراكػػز التػػي 
 وتوزيعيا الج رافي. يمكف أف تمارس فييا الرياضة مجاناً 

 
 الحؽ في العمؿ وحرية تكويف الجمعيات والنقابات

ال يشػػػػػمؿ بحمايتػػػػػو  0996( لسػػػػػنة 8الحظػػػػػت المجنػػػػػة أف قػػػػػانوف العمػػػػػؿ رقػػػػػـ ) .40
 العامميف في األنشطة الزراعية، وضعؼ الحماية القانونية لمعماؿ الوافديف.

عالقػات العمػؿ  توصى المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قػانوف العمػؿ لضػماف أف تخضػع
في األنشطة الزراعية لقانوف العمؿ وحمايتو، وضماف رقابة الدولػة، وضػرورة تػوفير 

 الحماية القانونية الالزمة لمعماؿ الوافديف وتصعيؿ الرقابة عمى مكاتب االستقداـ.
، قػػد ميػػز بػػيف 2103( لسػػنة 82الحظػػت المجنػػة أف نظػػاـ الخدمػػة المدنيػػة رقػػـ ) .42

العػػػػبلوة العائميػػػػة لممػػػػوظفيف الرجػػػػاؿ وحجبيػػػػا عػػػػف  الرجػػػػاؿ والنسػػػػاء فػػػػي منحػػػػة
 الموظفات مف النساء، وكذلؾ التمييز في سف التقاعد بيف المرأة والرجؿ.

/أ( مػػف نظػػاـ 072( و )25توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بضػػرورة تعػػديؿ المػػواد )
 الخدمة المدنية بما يضمف عدـ التمييز والتمتع بشروط عمؿ عادلة ومرضية.

جنػػػػػة ارتفػػػػػاع مسػػػػػتويات البطالػػػػة، خصوصػػػػػًا فػػػػػي أوسػػػػػاط الشػػػػػباب، الحظػػػػت الم .43
وتواضػػع نسػػبة مشػػاركة المػػرأة ومسػػاىمتيا فػػي سػػوؽ العمػػؿ، بمػػا يشػػكؿ اخػػبلاًل 

 ( مف الميثاؽ.34باألحكاـ المنصوص عمييا في المادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمؿ عمى اتخاذ كافة التدابير وتوفير المػوارد الالزمػة 

 لشباب والنساء مف فرص العمؿ.لتمكيف ا
الحظػػػت المجنػػػة عػػػدـ تغطيػػػة نظػػػاـ الضػػػماف االجتمػػػاعي لكػػػؿ المػػػواطنيف، وأف  .44

ال يغطى كؿ المواطنيف الػذيف  2104( لسنة 0قانوف الضماف االجتماعي رقـ )
 يعمموف في الدولة الطرؼ.
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توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بتوسػػيع وتصعيػػؿ تطبيػػؽ قػػانوف الضػػماف االجتمػػاعي 
 ؿ جميع العامميف بأجر بمف فييـ العامميف في القطاع غير المنظـ.ليشم
الحظػػػت المجنػػػة عػػػدـ تمكػػػيف العمػػػاؿ مػػػف تأسػػػيس منظمػػػات نقابيػػػة لمعمػػػاؿ وفقػػػا  .45

لتصنيؼ الميف الذي ال يجيز إنشاء نقابات جديدة لمعامميف في المينػة الواحػدة، 
مي باالتحاد الذي أو الميف المتماثمة أو المرتبطة ببعضيا، وعدـ االعتراؼ الرس

 شكمتو عدد مف المنظمات النقابية المستقمة.
الحظػػت المجنػػة عػػدـ فاعميػػة األطػػر المؤسسػػية لممفاوضػػة الجماعيػػة بػػيف العمػػاؿ  .46

 وأصحاب العمؿ.
( والتػي أصػدرتيا 01تذكر المجنة الدولة الطػرؼ بضػرورة تنصيػذ توصػيتيا رقػـ ) - أ

سراع في إصػدار تشػريعات عقب مناقشة التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ، بشأف اإل
 عمالية يراعي فييا معايير حقوؽ اإلنساف وبما يضمف استقاللية النقابات.

توصى المجنة الدولة الطرؼ بضماف حؽ العماؿ في المصاوضة الجماعيػة حػوؿ  - ب
 شروط وظروؼ العمؿ، وضماف حقيـ في ممارسة اإلضراب.

يف وحريػػة عمػػؿ الحظػػت المجنػػة وجػػود قيػػود فػػي الممارسػػات الخاصػػة بحريػػة تكػػو  .47
 الجمعيات.

( والتػي اصػدرتيا عقػب 05تذكر المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تنصيذ توصػيتيا رقػـ )
مناقشة التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ، والخاصة بضرورة إضافة تعديالت عمػى قػانوف 
الجمعيػػات الخيريػػة تسػػتيدؼ القضػػاء عمػػى العوائػػؽ التػػي تقػػؼ حػػائاًل دوف ممارسػػة 

 جمعيات بأكبر قدر مف المرونة.الحؽ في تكويف ال
 

 الحؽ في التنمية والموارد
الحظت المجنة مف خبلؿ عديد مف التقارير ارتفاع معدالت الفقر، وخصوًصا  .48

 في المناطؽ الريفية ووير الحضرية.
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الحظت المجنة أف نظاـ إدارة النفايات الصمبة الحالي في الدولة الطرؼ، قميؿ  .49
ما يؤثر عمى التمتع بالحؽ في بيئة سميمة، الكفاءة ومكمؼ ومضر بالبيئة، ب

 ( مف الميثاؽ. 38والمنصوص عميو في المادة )
توصػػى المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ بتبنػػػي سياسػػات تتػػػيح التوزيػػػع العػػػادؿ لممػػػوارد  - أ

المتػػوافرة، وكصالػػة وصػػوؿ الصئػػات األضػػعؼ ليػػذه المػػوارد، وضػػماف أكبػػر تكػػافؤ 
 .ممكف في توزيع الموارد عمى المستوى الوطني

توصػػى المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ باعتمػػاد مؤشػػرات واحصػػاءات معمقػػة عػػف الصقػػر  - ب
والصقراء، والنظر في تبنى سياسات النمو االقتصادي المحػابي لمصقػراء، واعتمػاد 

 برامج االستيداؼ الج رافي لمصقر.
ترحػػب المجنػػة باعتمػػاد مجمػػس الػػػوزراء فػػي الدولػػة الطػػرؼ السػػػتراتيجية إدارة  - ت

(، وتوصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ 2115 – 2105عػػواـ )النصايػػات الصػػمبة لأ
بأىميػػة تنصيػػذ التزاميػػا باالنتقػػاؿ مػػف نظػػاـ إدارة النصايػػات الصػػمبة الحػػالي، إلػػى 

 نظاـ إدارة لمنصايات متكامؿ يتصؽ والمعايير الدولية في ىذا المجاؿ.
 

 الحؽ في الصحة
دمات الرعاية الحظت المجنة مف خبلؿ الردود التكميمية لمدولة الطرؼ أف خ .51

( 39( مف المادة )2الصحية األولية ال تقدـ بالمجاف، بالمخالفة لنص الفقرة )
 مف الميثاؽ. 

الحظت المجنة أف نسبة كبيرة مف السكاف ال تتمتع بخدمات التصريؼ  .50
 ( مف الميثاؽ.39الصحي، وىو ما يعد إخبلاًل بأحكاـ المادة )

ة السػكاف الػذيف يتمتعػوف بالتػأميف الحظت المجنة قمة المعمومات المتعمقػة بنسػب .52
 الصحي. 
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توصػػى المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بزيػػادة وتطػػوير مراكػػز الرعايػػة الصػػحية األوليػػة  - أ
ونشػػرىا عمػػى مسػػتوى الجيػػات فػػي الدولػػة، عمػػى أف تقػػدـ خػػدماتيا بالمجػػاف 

 بصرؼ النظر عف الموقع الج رافي لمسكاف.
تكامػؿ لمتػأميف الصػحي توصى المجنة الدولػة الطػرؼ بػالنظر فػي إنشػاء نظػاـ م - ب

عمػػػى أسػػػاس تضػػػامني،  بمػػػا يضػػػمف تػػػوافر الرعايػػػة الصػػػحية لجميػػػع فئػػػات 
 المجتمع.

توصى المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تنصيذ التزاميػا بشػأف زيػادة نسػبة المنػازؿ  - ت
 المخدومة بشبكة الصرؼ الصحي.

 
 الحؽ في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النصسية والجسدية:

لمجنػػة تػػدني نسػػبة مشػػاركة األشػػخاص ذوي اإلعاقػػة فػػي سػػوؽ العمػػؿ، الحظػػت ا .53
 وتدني أجور العامميف منيـ في القطاع الخاص بالدولة الطرؼ. 

عػػػادة  - أ توصػػػى المجنػػػة بتبنػػػي خطػػػة وطنيػػػة إلدمػػػاج األشػػػخاص ذوى اإلعاقػػػة وا 
 تأىيميـ.

 توصى المجنة بتعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في سوؽ العمؿ. - ب
 

 تعميـ:الحؽ في ال
الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير أف جيود الدولة الطرؼ وير كافية في توفير  .54

مػػدارس مناسػػبة فػػي المنػػاطؽ النائيػػة مػػف حيػػث معالجػػة مشػػكمة االكتظػػاظ وقمػػة 
 عدد المدرسيف.

لػػػـ يقػػػدـ تقريػػػر الدولػػػة الطػػػرؼ أو الػػػردود التكميميػػػة أو المناقشػػػات أي معمومػػػات  .55
عموميػػػة المخصصػػػة لمتعمػػيـ األساسػػػي والتعمػػػيـ إحصػػائية حديثػػػة عػػػف الموازنػػة ال

 الجامعي والبحث العممي ونسبتيا مف اإلنفاؽ العاـ لمفترة التي يغطييا التقرير.
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توصػػػى المجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ بتػػػوفير مػػػدارس التعمػػػيـ االبتػػػدائي واألساسػػػي  - أ
خصوصا في المناطؽ النائية، ووضع برامج زمنية لتخصيؼ االكتظاظ وقمة عػدد 

 في بعض التخصصات وبعض المناطؽ. المدرسيف
توصػػى المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بنشػػر معمومػػات احصػػائية مصصػػمة عػػف الموازنػػة  - ب

العموميػػػة المخصصػػػة لمتعمػػػيـ األساسػػػي والتعمػػػيـ الجػػػامعي والبحػػػث العممػػػي 
 ونسبتيا مف اإلنصاؽ العاـ بشكؿ دوري.

 
 النشر والمتابعة:

عربػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ونػػص توصػػي المجنػػة الدولػػة الطػػرؼ أف تنشػػر الميثػػاؽ ال .56
التقرير الدوري األوؿ، وىذه المبلحظات والتوصيات الختاميػة عمػي نطػاؽ واسػع 
فػػي أوسػػػاط السػػػمطة القضػػػائية والتشػػريعية واإلداريػػػة والمنظمػػػات ويػػػر الحكوميػػػة 
العاممػػة فػػي الدولػػة، وكػػذلؾ لعامػػة الجميػػور، وتبػػدي المجنػػة اسػػتعدادىا لمسػػاعدة 

 اماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني.الدولة عمى الوفاء بالتز 
ستقوـ المجنة بمتابعة تنفيذ المبلحظػات والتوصػيات الختاميػة مػع الدولػة الطػرؼ  .57

 دوريًا لموقوؼ عمى ما تـ إنجازه.
توصي المجنة مف الدولة الطػرؼ أف تقػدـ فػي تقريرىػا الػدوري المقبػؿ، معمومػات  .58

 ثاؽ ككؿ.محددة ومحدثة عف تنفيذ جميع توصيات المجنة وعف المي
توصػػػي المجنػػػة مػػػف الدولػػػة الطػػػرؼ اف تعقػػػد عنػػػد إعػػػداد تقريرىػػػا الػػػدوري المقبػػػؿ  .59

مشػػاورات واسػػعة النطػػاؽ مػػع المركػػز الػػوطني لحقػػوؽ اإلنسػػاف والمنظمػػات ويػػر 
 الحكومية ومختمؼ الجيات العاممة في الدولة.
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 التاسعة( الدورة 0ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير المممكة األردنية الياشمية

 :أعضاء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية

 /رئيس المجنة ىادي بف عمي اليامي الدكتور 

 نائب الرئيس الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة محمد جمعة فزيع/ المستشار 

 ومقرر التقرير عضو المجنة محمد خالد الضاحي/ المستشار 

 عضو المجنة  األستاذة/ أمنة المييري 

 عضو المجنة ري/ جابر الماألستاذ 

  ولـ يتمكف مف الحضور كبًل مف:

 عضو المجنة األستاذ/ عزالديف األصبحي 
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 التاسعة( الدورة 2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير المممكة األردنية الياشمية

 المممكة األردنية الياشمية:وفد 

 بشر ىاني الخصاونةالسفير / 
  

بجميورية  المممكة األردنية الياشميةسفير 
ومندوبيا الدائـ لدي جامعة  العربية مصر

 الدوؿ العربية )رئيس الوفد(

  /المنسؽ الحكومي لحقوؽ اإلنساف برئاسة  باسؿ الطراونةالسيد
 الوزراء

  /عبداهلل السميراتالسيد 
مساعد األميف العاـ لشؤوف التنمية والرعاية 

 بوزراة التنمية اإلجتماعية

 بيدر التؿ /الممحؽ 
اف واألمف اإلنساني بوزارة إدارة حقوؽ اإلنس

 الخارجية وشؤوف المغتربيف
 مدير مديرية حقوؽ اإلنساف بوزارة العدؿ محمد النسور/ الدكتور 
  /مديرية الشؤوف القانونية بوزارة العمؿ عبدالجواد النتشةالسيد 

 المقدـ/ عامر اليباىبة 
مدير األمف  -مكتب الشفافية وحقوؽ اإلنساف

 العاـ
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة

 العاشرة الدورة
22/5-2/5/2105 

 
 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر

 اإلنساف لحقوؽ العربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 املنلكة العربية السعودية 

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2105 القاىرة،
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 تمييد:
ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المقدـ مف المممكة العربية  .0

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا 48السعودية بمقتضى المادة )
بمقر  2106يونيو/حزيراف  2 –مايو/آيار  28العاشرة، التي انعقدت خبلؿ الفترة 
 عتمدت المبلحظات والتوصيات التالية.جامعة الدوؿ العربية في القاىرة، وا

ترحب المجنة بتسمـ التقرير األوؿ مف المممكة العربية السعودية وبالحوار التفاعمي  .2
البناء الذي تميز بقدر عالي مف المينية والجدية، والذي اجرتو المجنة مع وفد 

ؽ رئيس ىيئة حقو  –الدولة الطرؼ برئاسة معالي الدكتور بندر بف محمد العيباف 
 اإلنساف.

ترحب المجنة بالفرصة التي أتاحتيا ليا حكومة المممكة العربية السعودية خبلؿ  .3
، والتي مكنت المجنة 2106مارس/آذار  30 – 31زيارة المجنة ليا في الفترة مف 

تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف،  مف االطبلع عمى جيود الدولة الطرؼ في مجاؿ
تتصؿ بشواوميا في تػطبيؽ أحكاـ وساىمت في تسميط الضوء عمى جوانب 

 الميثاؽ.
ترحب المجنة بالقوانيف )األنظمة( والموائح والتعميمات التي أصدرتيا الدولة الطرؼ  .4

والتي تعال  عدًدا مف الشواوؿ الرئيسية المتصمة بحقوؽ اإلنساف، وبخاصة قانوف 
انوف ، وق2111( لعاـ 37)نظاـ( رعاية المعوقيف الصادر بالمرسوـ الممكي )ـ/

( لعاـ 41)نظاـ( مكافحة جرائـ اإلتجار باألشخاص الصادر بالمرسوـ )ـ/
، والئحة العامميف في الخدمة المنزلية ومف في حكميـ والتي اعتمدىا 2119

، وقانوف )نظاـ( الحماية مف اإليذاء والئحتو 2103مجمس الوزراء في عاـ 
، وقانوف )نظاـ( 2103( لعاـ 52التنفيذية الصادر بالمرسـو الممكي رقـ )ـ/
 .2104( لعاـ 04حماية الطفؿ الصادر بالمرسـو الممكي )ـ/
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ترحب المجنة باألطر والمؤسسات الحكومية التي استحدثتيا الدولة الطرؼ لتعزيز  .5
وحماية حقوؽ اإلنساف، وبخاصة ىيئة حقوؽ اإلنساف، والمجنة الوطنية الدائمة 

ظائؼ ومكافحة البطالة، والييئة لمكافحة اإلتجار باألشخاص، وىيئة توليد الو 
 الوطنية لمكافحة الفساد، والمجنة الوطنية لمطفولة.

% مف مقاعد مجمس الشوري كحد أدنى، 21ترحب المجنة بتخصيص نسبة  .6
امرأة في مجمس الشوري، ومنحيا العضوية الكاممة بموجب األمر  31وتعييف 

، وبإجراء الدولة الطرؼ النتخابات 2103( الصادر في العاـ 44الممكي رقـ )أ/
 النتخابات.( امرأة خبلؿ تمؾ ا20، وفوز )2105المجالس البمدية خبلؿ العاـ 

تشيد المجنة بالمساىمات والمساعدات اإلنمائية الرسمية التى قدمتيا المممكة  .7
العربية السعودية لدعـ الشعوب والدوؿ والمنظمات الدولية في المجاؿ اإلنمائي 
واإلنساني، وىو ما جعؿ المممكة تحتؿ المركز الرابع عالميا كأكبر مانح 

الية عمى مستوي العالـ، والمركز السابع عمى لممساعدات اإلنمائية الرسمية اإلجم
مستوي العالـ كأكبر مانح لممساعدات اإلنسانية مف خبلؿ الصندوؽ السعودي 
لمتنمية، ومركز الممؾ سمماف لئلواثة واألعماؿ اإلنسانية وويرىا مف صناديؽ 

 ومؤسسات التنمية اإلقميمية والدولية.
طرؼ مع ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف تشيد المجنة بالتفاعؿ اإليجابي لمدولة ال .8

باألمـ المتحدة وتقديـ التقارير إلييا، ومؤخرًا، تقاريرىا المقدمة إلى كؿ مف لجنة 
ولجنة القضاء عمى التمييز العنصري، ولجنة حقوؽ الطفؿ،  مناىضة التعذيب،

 والمجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة.
مع مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة تشيد المجنة بتفاعؿ الدولة الطرؼ  .9

وآلياتو، وتدعو الدولة الطرؼ لمشروع في تنفيذ التوصيات التي قبمتيا خبلؿ 
 االستعراض الدوري الشامؿ لمجمس حقوؽ اإلنساف في دورتو الخامسة والعشروف.
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تشيد المجنة بمصادقة الدولة الطرؼ عمى النظاـ األساسي لممحكمة العربية  .01
 اإلنساف.لحقوؽ 

تثمف المجنة جيود الدولة الطرؼ في تعزيز قيـ الحوار والتسامح وقبوؿ اآلخر مف  .00
خبلؿ مركز الممؾ عبدالعزيز لمحوار الوطني، ومركز الممؾ عبداهلل بف عبدالعزيز 

 لمحوار بيف أتباع األدياف والثقافات في فيينا.
في الدولة الطرؼ في ترحب المجنة بالني  اإلصبلحي والسياسة العقابية المتبعة  .02

مجاؿ حقوؽ السجناء، وبخاصة الخدمات اإلنسانية واالجتماعية التي تقدميا 
 لمموقوفيف والمفرج عنيـ وذوييـ.

تثمف المجنة التقدـ المحرز في الدولة الطرؼ لكفالة الحؽ في التعميـ، وبخاصة  .03
لنسب جيود محو األمية، وزيادة عدد الطبلب في مراحؿ التعميـ المختمفة، وبا

 المتقدمة المحققة في معدالت إلحاؽ الفتيات بالتعميـ.
تشيد المجنة بجيود الرعاية والحماية االجتماعية المبذولة مف الدولة الطرؼ،  .04

وبخاصة قانوف )نظاـ( التأمينات االجتماعية، والدعـ المقدـ ألصحاب معاشات 
صدار قانوف )نظاـ( الحم اية مف اإليذاء البطالة والتقاعد والعجز عف العمؿ، وا 

نشاء مركز لتمقي ببلوات العنؼ.  وا 
ترحب المجنة بجيود الدولة لكفالة الحؽ في الصحة، وبخاصة مستوي إنفاؽ  .05

الدولة عمى القطاع الصحي، وخطة الدولة في زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية 
األولية بجميع المناطؽ، وخفض معدالت الوفاة لؤلطفاؿ دوف الخامسة، وزيادة 

بة التغطية بالتطعيمات لؤلمراض المستيدفة بالتحصيف، ورفع نسبة الوالدات نس
التي تتـ تحت إشراؼ مينييف صحييف، وخفض معدؿ وفيات األميات، والبرام  
المكثفة التي استيدفت تدريب القاببلت عمى التوليد اآلمف في مختمؼ مناطؽ 

 المممكة.
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ئمة إلعداد تقارير المممكة الخاصة ترحب المجنة بإنشاء الدولة الطرؼ لمجنة الدا .06
باتفاقيات حقوؽ اإلنساف التي أصبحت طرفًا فييا، بموجب األمر السامي 

، وتدعو المجنة الدولة 2105يناير/كانوف الثاني  08( والصادر في 03184)
الطرؼ إلى بحث إمكانية تطوير عمؿ ىذه المجنة لتصبح آلية لمتابعة تنفيذ 

 ليات حقوؽ اإلنساف الدولية واإلقميمية. التوصيات التي تصدر عف آ
 

 المالحظات والتوصيات:
تقدر المجنة الجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو مف ايجابيات ومراعاة 
لمخطوط االسترشادية والمبادئ التوجييية التي وضعتيا إلعداد التقارير، إال أنيا 

 تبلحظ ما يمى:
ود التكميمية والحوار التفاعمي مف استعراض الحظت المجنة خمو التقرير والرد .07

الجيود المبذولة لنشر وتروي  الميثاؽ، وعدـ تقديـ أي نماذج أو تطبيقات قضائية 
 صدرت باالستناد ألحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف أو باإلشارة اليو.

الحظت المجنة مف خبلؿ اإلجابات عمى قائمة التساؤالت المسبقة والحوار  .08
عمي، أف الدولة الطرؼ تواجو تحدًيا فيما يتعمؽ بتوفير بعض االحصاءات التفا

 والبيانات الخاصة بمؤشرات التمتع بحقوؽ اإلنساف.
 الحظت المجنة أف التقرير لـ يتضمف معمومات مف مصادر وير حكومية. .09
عمى الروـ مما ورد في النظاـ األساسي لمحكـ في الدولة الطرؼ مف حقوؽ  .21

ممواطنيف وويرىـ، إال أف المجنة تبلحظ بأف النظاـ القانوني في وحريات أساسية ل
الدولة الطرؼ لـ يتضمف تفصيبل شامبل ليذه الحقوؽ والحريات، وبخاصة 

 الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوؽ اإلنساف.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعتماد مقاربة تعتمد عمى استخداـ المؤشرات  - أ

نصاذ حقوؽ اإلنساف، مف أجؿ تمكيف الدولة  الكمية والنوعية لقياس وا 
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والمجنة مف تقييـ التقدـ المحرز في تنصيذ أحكاـ الميثاؽ، وتشجع المجنة 
الدولة الطرؼ عمى استكماؿ الجيود التي بدأتيا إلعداد قواعد المعمومات 

 المتضمنة بيانات إحصائية. 
القانوني في الدولة  توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تحديث النظاـ - ب

 الطرؼ ليتضمف تصصيال لمحقوؽ والحريات األساسية. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز اآلليات الوطنية لحماية حقوؽ اإلنساف  - ت

والنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقمة عمى أساس مبادئ باريس 
0221. 

 
 الحؽ في المساواة وعدـ التمييز:

تخذتيا الدولة الطرؼ لتعزيز المساواة بيف الجنسيف بما تثمف المجنة التدابير التي ا .20
يعكس عزميا عمى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية لممرأة عمى جميع المستويات، 
إال أف المجنة الحظت تدني نسبة مشاركة النساء في سوؽ العمؿ والوظائؼ 

 العامة والعميا.
ييز اإليجابي لصالح المرأة الحظت المجنة عدـ كفاية التدابير الرامية لتعزيز التم .22

 ( مف الميثاؽ.3( الفقرة )3إعماال ألحكاـ المادة )
الحظت المجنة أف بعض ممارسات نظاـ القوامة يؤثر عمى ممارسة المرأة  .23

 لحقوقيا األساسية عمى قدـ المساواة مع الرجؿ. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ التدابير الالزمة عمى المستوى  - أ

ميف المساوة الصعمية في التمتع بكافة الحقوؽ والحريات التشريعي لتأ
المنصوص عمييا في الميثاؽ، وبما يكصؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز 

 وال سيما التمييز بسبب الجنس.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بتأميف تكافؤ الصرص والمساواة الصعمية بيف  - ب
 دة في الميثاؽ.النساء والرجاؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الوار 

 
 حاالت الطوارئ االستثنائية:

الحظت المجنة نقص المعمومات عف اإلطار القانوني المنظـ لمحقوؽ والحريات  .24
التى ال يجوز تعطيميا أو تقييدىا في حالة الطوارئ االستثنائية إعماال ألحكاـ 

 ( مف الميثاؽ.4المادة )
حاالت الطوارئ  توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع تنظيـ تشريعي يحدد

االستثنائية، وأف يتضمف التنظيـ التشريعي لمطوارئ االسثنائية التدابير التي 
( مف 5ال تتقيد فييا الدولة بااللتزامات المترتبة عمييا وفقا ألحكاـ المادة )

 الميثاؽ.
 

 الحؽ في الحياة:
الحظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني دقيؽ يحدد بشكؿ واضح الجرائـ التي  .25

عاقب مرتكبوىا باإلعداـ "القتؿ" تعزيًرا، وفقا لمعيار الجنايات بالغة الخطورة الذي ي
 ( مف الميثاؽ.6حددتو المادة )

الحظت المجنة عدـ وضوح آلية تكفؿ حؽ كؿ محكـو عميو بعقوبة اإلعداـ في  .26
( مف 6طمب العفو أو استبداؿ عقوبة اإلعداـ بعقوبة أخؼ، إعماال لممادة )

 الميثاؽ.
ظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني في الدولة الطرؼ يحدد قواعد وحاالت الح .27

 استخداـ القوة المميتة مف جانب موظفي إنفاذ القانوف.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة شاممة لمتشريعات الوطنية بحيث  - أ

تضمف عدـ جواز الحكـ بعقوبة اإلعداـ إال في الجنايات بال ة الخطورة، 
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عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب العصو أو استبداليا بعقوبة  وحؽ كؿ محكـو
 أخؼ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع إطار قانوني يحدد قواعد وحاالت  - ب
 استخداـ القوة المميتة مف جانب موظصي إنصاذ القانوف، وتدريبيـ عمييا.

 
 الحماية مف التعذيب

يتضمف تعريًفا لجريمة  الحظت المجنة أف النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ ال .28
التعذيب، وال يضمف وفؽ قواعد قانونية خاصة حؽ التعويض ورد االعتبار 

 ( مف الميثاؽ.8لضحايا التعذيب، امتثااًل ألحكاـ المادة )
الحظت المجنة عدـ فاعمية التدابير المؤسساتية الحالية في مراقبة بعض أماكف  .29

 االحتجاز.
التفاعمي مع وفد الدولة لـ يقدما معمومات عف الحظت المجنة أف التقرير والحوار  .31

 حاالت تـ فييا محاكمة موظفي إنفاذ القانوف عمى جرائـ التعذيب.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تحديث تشريعاتيا لوضع تعريؼ  - أ

محدد لجريمة التعذيب أو المعاممة القاسية أو الميينة أو الحاطة بالكرامة 
ـ سقوطيا بالتقادـ وتجريـ ىذه الممارسات أو أو غير اإلنسانية، وعد

المساىمة فييا، وتضميف النظاـ القانوني قواعد خاصة بإنصاؼ مف 
 يتعرض لمتعذيب وتمتعو بحؽ رد االعتبار والتعويض.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز التدابير المؤسساتية لمراقبة كافة أماكف  - ب
 االحتجاز.
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 شخاص:مكافحة الرؽ واالتجار باأل
الحظت المجنة عدـ كفاية التدابير المتخذة في الدولة الطرؼ لمقضاء عمى ظاىرة  .30

 االتجار باألطفاؿ المستغميف والمستخدميف لغرض التسوؿ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ الجيود لمحد مف ظاىرة استقداـ  - أ

مية واستخداـ األطصاؿ ل رض التسوؿ، والنظر في التعاوف مع البمداف األص
 في ىذا الشأف.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ البرامج المخصصة لتدريب وتثقيؼ  - ب
 الموظصيف المكمصيف بإنصاذ القانوف حوؿ جرائـ وصور االتجار باألشخاص.

 
 القضاء وحؽ المجوء إليو:

الحظت المجنة أف طريقة تشكيؿ وتكويف المجمس األعمى لمقضاء ال تضمف لو  .32
 اإلستقبلؿ الكافي.

الحظت المجنة أف ىيئة التحقيؽ واإلدعاء العاـ ال تتبع السمطة القضائية، وأف  .33
 الييئة تتبع مف الناحية العممية وزارة الداخمية.

الحظت المجنة أف قرارات المحاكـ تستند ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في القضايا  .34
عدـ وجود الجزائية، وأف ىذه القرارات تتعدد بتعدد االجتياد القضائي، في ظؿ 

مدونة قانونية بالعقوبات الجزائية، وىو األمر الذي يترؾ مجاال واسعا لئلدعاء 
 العاـ والقضاة في تعريؼ وتجريـ األفعاؿ ووضع عقوبات ليا.

الحظت المجنة أف النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ ال يكفؿ لغير القادريف مالًيا  .35
يا المدنية والشرعية والتجارية اإلعانة العدلية لمدفاع عف حقوقيـ في القضا

( مف 0( فقرة )03والجنائية في الجرائـ وير الكبيرة، إعماال لمضموف المادة )
 الميثاؽ.
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الحظت المجنة أف بعض ممارسات ىيئة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر  .36
تفتقر في بعض الجوانب لمعايير القاعدة القانونية المجردة والدقيقة، وأف عمؿ 

قد ينطوي في بعض الحاالت عمى انتياؾ الحؽ في الحرية واألماف  أعضاءىا
الشخصي، وحرماف األشخاص المنتميف لؤلقميات مف ممارسة تعاليـ ديانتيـ وفقا 

 ( مف الميثاؽ.25لممادة )
الحظت المجنة أف قانوف )نظاـ( اإلجراءات الجزائية في الدولة الطرؼ ال يضع  .37

طي )التوقيؼ( التي تصدرىا المحاكـ حًدا أقصى لقرارات الحبس االحتيا
 المختصة.

الحظت المجنة أف قانوف )نظاـ( جرائـ اإلرىاب وتمويمو، يمنح  سمطات واسعة  .38
 بالقبض والتفتيش واالحتجاز.

توصي المجنة بالنظر في مراجعة قوانيف السمطة القضائية لضماف  - أ
ف اإلستقالؿ األمثؿ لممجمس األعمى لمقضاء، وأف يكوف رئيسو مف بي

 القضاة، وأف تكوف سمطات التحقيؽ واإلتياـ تابعة لمسمطة القضائية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة تنصيذ خططيا الرامية لوضع "مدونة  - ب

األحكاـ القضائية"، عمى أف تتضمف المدونة تقنينا لمقواعد والعقوبات 
قواعد  الجزائية في جرائـ الحدود أو القصاص أو العقوبات التعزيرية أو أية

( والتي 05قانونية وردت في األنظمة، التزاما بأحكاـ الميثاؽ في المادة )
 تقرر أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص تشريعي سابؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في قانوف )نظاـ( اإلجراءات  - ت
الجزائية، لضماف أف تكوف قرارات وأوامر الحبس االحتياطي لممتيميف 

شتبو بيـ، وقرارات تمديد مدد الحبس بموجب قرارات قضائية قابمة والم
 لمطعف والمراجعة القضائية.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بتوفير اإلعانة العدلية بشكؿ كاؼ ل ير  - ث
( 0( الصقرة )01القادريف مالًيا، لمدفاع عف حقوقيـ تطبيقا ألحكاـ المادة )

 مف الميثاؽ.
بمراجعة التنظيـ القانوني الوطني بحيث يمتـز توصي المجنة الدولة الطرؼ  - ج

أعضاء ىيئة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر بالضوابط القانونية في 
نظاـ اإلجراءات الجزائية، فيما يتعمؽ باالستيقاؼ أو القبض، ومراعاة عدـ 
توقيؼ أي شخص أو حرمانو مف حريتو إال لأسباب واألحواؿ التي ينص 

 ( مف الميثاؽ.2( و)0( الصقرتيف )05ا طبقا لممادة )عمييا القانوف سمص
توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف يقدـ أي موقوؼ أو معتقؿ بتيمة جزائية  - ح

دوف تأخير أماـ أحد القضاة، ويجب أف يحاكـ خالؿ ميمة معقولة أو يصرج 
عنو، ويمكف أف يكوف اإلفراج بضمانات تكصؿ حضوره المحاكمة، وفي كؿ 

 وز أف يكوف الحبس االحتياطي ىو القاعدة العامة.األحواؿ ال يج
يتواءـ توصي المجنة بمراجعة قانوف )نظاـ( جرائـ اإلرىاب وتمويمو، بحيث  - خ

 أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف . مع
 

  الحقوؽ المدنية والسياسية:
الحظت المجنة مف خبلؿ النتائ  الرسمية النتخابات المجالس البمدية التي أجريت  .39

 ضعؼ إقباؿ الناخبيف عمى المشاركة فييا. 2105خبلؿ العاـ 
الحظت المجنة أف الدولة الطرؼ ال يتوافر فييا أطًرا قانونية كافية ُيمكف  .41

لممواطنيف مف خبلليا أف يتمتعوا بحرية الممارسة السياسية لضماف الحقوؽ 
 ( مف الميثاؽ.24المنصوص عمييا في المادة )
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ف )األنظمة( والموائح في الدولة الطرؼ قد خمت مف الحظت المجنة أف القواني .40
( 24النص عمى حرية االجتماع والتجمع بصورة سممية إعمااًل ألحكاـ المادة )

 ( مف الميثاؽ.6الفقرة )
( مف النظاـ األساسي لمحكـ في الدولة الطرؼ 42تقدر المجنة النص في المادة ) .42

ف قوانيف )أنظمة( ولوائح عمى حؽ المجوء السياسي، إال أف المجنة الحظت أ
الدولة ال تكفؿ بشكؿ صريح النص عمى حظر تسميـ البلجئيف السياسييف إعمااًل 

 ( مف الميثاؽ.28ألحكاـ المادة )
الحظت المجنة أف قانوف )نظاـ( الجنسية العربية السعودية ال يسمح ألبناء المرأة  .43

دـ المساواة مع السعودية المتزوجة مف أجنبي مف اكتساب جنسية األـ، عمى ق
 السعودي المتزوج مف أجنبية.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز التجربة التي انتيجتيا في انتخابات  - أ
المجالس البمدية األخيرة، واتخاذ المزيد مف التدابير لتوسيع قاعدة المشاركة 
نشاء آلية مستقمة لإلشراؼ  السياسية لممواطنيف عبر وسائؿ متنوعة، وا 

 بات بجميع مراحميا. عمى االنتخا
توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تستحدث أ طرًا قانونية وتطور القائـ منيا  - ب

 ( مف الميثاؽ.25لتنظـ بعض الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تضمف النص في قوانينيا )نظميا( أو   - ت

 لوائحيا عمى حظر تسميـ الالجئيف السياسييف.
المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ قانوف )نظاـ( الجنسية  توصي - ث

العربية السعودية بحيث يتـ السماح ألبناء المرأة السعودية المتزوجة مف 
أجنبي باكتساب الجنسية السعودية بذات الشروط المطبقة عمى الرجؿ 

 ( مف الميثاؽ.2( الصقرة )22(  و)1السعودي، وفًقا ألحكاـ المادتيف )
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 ة الرأي والتعبير:حري
الحظت المجنة أف بعض نصوص قانوف )نظاـ( مكافحة جرائـ المعموماتية في  .44

الدولة الطرؼ تحتوي عمى تجريـ ألفعاؿ يصعب تحديد أركاف الجريمة فييا، 
ووضع عقوبات مشددة عمى جرائـ يمكف أف تدخؿ في إطار التعبير السممي عف 

 ثاؽ.( مف المي32اآلراء إعمااًل لنص المادة )
الحظت المجنة أف قانوف )نظاـ( المطبوعات والنشر في الدولة الطرؼ يمـز  .45

المطبوعة بالنقد الموضوعي والمستند إلى وقائع وشواىد صحيحة، بينما ال يتوافر 
لؤلفراد إطار قانوني )نظامي( ينظـ الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات والوثائؽ 

 الرسمية.
( مف 0( فقرة )5ر في تعديؿ المادة )توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظ - أ

نظاـ مكافحة الجرائـ المعموماتية، بأف تضع تعريصات محددة ومنضبطة 
لأفعاؿ المجرمة وال تتسـ بالعمومية، بما ال يمنع مف ممارسة حرية الرأي 

 والتعبير، وضماف عدـ الحبس في قضايا الرأي.
ح حرية الوصوؿ إلى توصي المجنة الدولة الطرؼ بإصدار قانوف )نظاـ( يتي - ب

المعمومات مف مصادرىا الرسمية وتداوليا، لتعزيز تمتع األفراد بالحؽ في 
( مف 0( فقرة )12حرية الرأي والتعبير المنصوص عميو في المادة )

 الميثاؽ.
 

 حماية األسرة وبخاصة النساء واألطصاؿ:
يذاء الحظت المجنة نقص دور الرعاية واإليواء المخصصة لضحايا العنؼ واإل .46

 في الدولة الطرؼ.
الحظت المجنة وياب إطار قانوني )نظامي( في الدولة الطرؼ ينظـ مسائؿ  .47

 األحواؿ الشخصية، وعدـ تحديد حد أدني لسف الزواج.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بمضاعصة جيودىا لتوفير الحماية والرعاية  - أ
ة المجتمعية الالزمة لضحايا العنؼ واإليذاء األسري، وبخاصة حمالت التوعي

 وزيادة دور الرعاية واإليواء.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في وضع قانوف خاص لأحواؿ  - ب

الشخصية، يساىـ في تعزيز حقوؽ النساء، وبما يضمف رضائيف الكامؿ 
دوف اكراه عند إنعقاد الزواج وخالؿ قيامو ولدي انحاللو، ويضع حد أدني 

 لسف الزواج لإلناث والذكور.
 
 حؽ في العمؿ وحرية تكويف الجمعيات والنقابات:ال

الحظت المجنة أف الئحة العامميف في الخدمة المنزلية ومف في حكميـ تحتاج  .48
إلى وضع آليات إجرائية واضحة تضمف تفعيميا، وأف جيود التوعية بأحكاـ تمؾ 

 البلئحة لـ تكف كافية.
لطرؼ أف تتحقؽ مف مدي لـ تتمكف المجنة مف خبلؿ التقرير والحوار مع الدولة ا .49

فعالية أعماؿ التفتيش والتحري التي تقوـ بيا وزارة العمؿ والتنمية االجتماعية 
 لضماف إمتثاؿ مؤسسات األعماؿ لمعايير ونظـ ولوائح العمؿ.

الحظت المجنة أف نصوص قانوف )نظاـ( الخدمة المدنية بحاجة إلى تحديث  .51
مدنية وآليات محددة لمتعييف لضماف وجود تعريؼ منضبط لمؤسسات الخدمة ال

 والتأديب واالنتصاؼ وضماف تكافؤ الفرص.
تثمف المجنة البرام  العديدة التي أطمقتيا وزارة العمؿ والتنمية االجتماعية بالدولة  .50

الطرؼ لزيادة توظيؼ المواطنيف وحماية الحؽ في العمؿ وتعزيزه، إال أف المجنة 
يف وتدني مشاركة النساء في سوؽ الحظت ارتفاع نسبة البطالة بيف المواطن

 العمؿ.
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ترحب المجنة بالقرار الصادر مف مجمس الوزراء في الدولة الطرؼ، والذي ألغى  .52
رسمًيا استخداـ لفظ الكفيؿ، إال أف المجنة الحظت استمرار بعض الممارسات 

 التي ارتبطت بيذا النظاـ.
دولة الطرؼ، الحظت المجنة نوع مف االختبلؼ في الحد األدنى لؤلجور بال .53

فحددت النظـ والموائح الحد األدنى ألجور العماؿ السعودييف، ولـ تتمكف المجنة 
مف الوصوؿ إلى أي إطار نظامي يوضح الحد األدنى لؤلجور بالنسبة لمعماؿ 

 األجانب.
الحظت المجنة أف النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ يفرض قيوًدا عمى حرية  .54

( مف 0( فقرة )35ت المينية، إعماال لمضموف المادة )تكويف الجمعيات أو النقابا
 الميثاؽ.

الحظت المجنة أف القوانيف )النظـ( والموائح في الدولة الطرؼ ال تنظـ الحؽ في  .55
 ( مف الميثاؽ.3( فقرة )35اإلضراب إعمااًل ألحكاـ المادة )

الحظت المجنة ضعؼ دور منظمات المجتمع المدني بشكؿ عاـ في الدولة  .56
وعمى وجو الخصوص مساىمتيا في إعداد ومناقشة تقرير الدولة الطرؼ الطرؼ 

 محؿ النظر.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ مسمي الئحة العامميف في  - أ

الخدمة المنزلية ومف في حكميـ، واستخداـ مصطمح "العماؿ المنزلييف" أو أي 
الذيف يقوموف  مصطمح أخر مناسب وال يشكؿ حط أو مساس بكرامة األشخاص

 بمزاولة تمؾ األعماؿ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع آليات اجرائية عممية تضمف تصعيؿ الئحة  - ب

العامميف في الخدمة المنزلية ومف في حكميـ، بما يضمف الحماية الالزمة ليـ، 
 ومضاعصة جيودىا في التوعية بأحكاميا.



 -167- 

اؿ التصتيش والتحري توصي المجنة الدولة الطرؼ بمضاعصة جيودىا في أعم - ت
 لضماف امتثاؿ مؤسسات األعماؿ لمعايير وقوانيف )أنظمة( ولوائح العمؿ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قانوف )نظاـ( الخدمة المدنية وتحديثو بما  - ث
 يضمف تكافؤ الصرص.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بمواصمة جيودىا الرامية لخصض نسبة البطالة،  - ج
تدابير وتوفير الموارد الالزمة لتمكيف النساء مف فرص العمؿ، واتخاذ كافة ال

وبخاصة تبني برامج تثقيصية وتعميمية لت يير الصورة النمطية لمنساء في 
 المجتمع.

توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ التدابير الالزمة لمواجية كافة الممارسات  - ح
 بالعمالة الوافدة.التي ارتبطت بتطبيؽ نظاـ الكصيؿ والمشكالت المرتبطة 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تطبيؽ الحد األدنى لأجور، وتطبيؽ  - خ
 قاعدة األجر المتساوي عف العمؿ المتساوي بيف النساء والرجاؿ.

تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى إصدار قانوف )نظاـ( يضمف حرية ممارسة  - د
لية الحؽ في اإلضراب، العمؿ النقابي لكؿ شخص دفاعًا عف مصالحو، وينظـ آ

 ( مف الميثاؽ.15إعمااًل لممادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز جيودىا الرامية إلى توفير البيئة المناسبة  - ذ

لعمؿ مؤسسات المجتمع المدني لمقياـ بدورىا في المجتمع، وبخاصة تشجيعيا 
يما عمى االنخراط في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ اإلنساف ونشر ثقافتيا وال س

 لمصئات األكثر عرضة لالنتياؾ.
 
 
 
 



 -168- 

 الحؽ في التعميـ:
تثمف المجنة التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ في مجاؿ الحؽ في التعميـ  .57

وبالتقدـ الذي احرزتو في تقميؿ نسب األمية وزيادة معدؿ التحاؽ الفتيات بالتعميـ، 
 يئة التعميمية.إال أف المجنة الحظت وجود تفاوت بيف بعض المناطؽ في الب

توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ التدابير وتوفير الموارد المالية الالزمة لزيادة 
عدد المدارس وتحسيف وتطوير القائـ بالصعؿ، وبخاصة في المناطؽ التي تعاني مف 

 تكدس الطالب وسوء حالة األبنية التعميمية.
 

 النشر والمتابعة:
شر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ونص توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تن .58

التقرير األوؿ والمبلحظات والتوصيات الختامية عمى ىذا التقرير عمى نطاؽ 
واسع في أوساط السمطة القضائية والتشريعية واإلدارية والمنظمات وير الحكومية 
العاممة في الدولة وكذلؾ لعامة الجميور، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة 

 عمى الوفاء بالتزاماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني. الدولة
ستقوـ المجنة بمتابعة تنفيذ المبلحظات والتوصيات الختامية مع الدولة الطرؼ  .59

 دورًيا لموقوؼ عمى ما تـ انجازه.
توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تقدـ في تقريرىا الدوري األوؿ، معمومات محددة  .61

مجنة وعف إعماؿ الحقوؽ والحريات الواردة ومحدثة عف تنفيذ جميع توصيات ال
 في الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عف إعدادىا تقريرىا الدوري المقبؿ  .60
مشاورات واسعة النطاؽ مع الييئات المختصة والمنظمات وير الحكومية 

 ومختمؼ الجيات العاممة في الدولة.
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 العاشرة( الدورة 0ممحؽ رقـ )

 لمممكة العربية السعوديةمناقشة تقرير ا

 :لجنة حقوؽ اإلنساف العربية أعضاء

 رئيس المجنة  الدكتور/ ىادي بف عمي اليامي* 

 رئيس الدورة -نائب الرئيس الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

 عضو المجنة ومقرر التقرير المستشار/ محمد فزيع 

 عضو المجنة األستاذة/ أمنة المييري 

 عضو المجنة احيالمستشار/ محمد خالد الض 

 عضو المجنة األستاذ / جابر المري 

  ولـ يتمكف مف الحضور كبًل مف:

 عضو المجنة األستاذ/ عزالديف األصبحي 

 
 مالحظة: 

الجنسية، وذلؾ اعماال اسة الدورة العاشرة لكونو سعودي تنح الدكتور ىادي بف عمي اليامي عف رئ *
ماف موضوعية المناقشات وفقا لممبادئ التوجييية لعمؿ لمعايير النزاىة والحياد واالستقبللية وض

 المجنة.
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 العاشرة( الدورة 2ممحؽ رقـ )

 مناقشة تقرير المممكة العربية السعودية

 :المممكة العربية السعوديةوفد 

 (وفدالرئيس )رئيس ىيئة حقوؽ اإلنساف  لدكتور/ بندر بف محمد العيباف ا
 وزارة الداخمية -ر إدارة حقوؽ اإلنسافمدي الدكتور/ زياد بف يوسؼ اليوسؼ

 وزارة العمؿ والتنمية االجتماعية -مستشار قانوني المستشار/عبداهلل أبو حمراء

وزارة  -مساعد مدير عاـ الحماية االجتماعية  األستاذ/ ىشاـ بف عبداهلل المديميغ
 العمؿ والتنمية االجتماعية

 األستاذ/ سيو العنزي
وزارة  -مات وير الحكوميةاإلدارة العامة لممنظ

 الخارجية
 وزارة التعميـ –مدير عاـ التخطيط والسياسات  الدكتور/ عمي بف عبده األلمعي
 ىيئة الخبراء بمجمس الوزارء -مستشار قانوني المستشار/ نقاء بف خالد العتيبي

 األستاذ/زىير بف محمد الزوماف
ىيئة  -عضو ىيئة التحقيؽ العاـ واإلدعاء العاـ

 تحقيؽ واإلدعاء العاـال

 األستاذ/ فيد بف محمد العصيمي
ىيئة  -عضو ىيئة التحقيؽ واإلدعاء العاـ

 التحقيؽ واإلدعاء العاـ

وزارة الشؤوف  -مدير إدارة حقوؽ اإلنساف الدكتور/ زيد بف عمي الدكاف
 اإلسبلمية والدعوة واإلرشاد

 الشيخ/عبدالرحمف بف صالح المقحـ
ؼ عمى إدارة  المستشاريف قاضي استئناؼ، المشر 

 وزارة العدؿ -في المجمس األعمى لمقضاء
 وزارة العدؿ -مدير عاـ اإلدارة العاـ لممستشاريف المستشار/ منصور بف ابراىيـ المزروع
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 وزارة العدؿ –مستشار قانوني  المستشار/ محمد بف مفرح العتيبي

 الدكتورة/ منيرة بف حمداف العصيمي 
وزارة  –اعد لمخدمات الطبية وكيؿ الوزارة المس

 الصحة
 وزارة الثقافة واإلعبلـ -مدير عاـ المطبوعات األستاذ/  عبداهلل بف فيد البشر

 األميف العاـ لمجنة الوطنية لمطفولة الدكتورة/ وفاء حمد الصالح

 المستشار/ عادؿ بف محمد الخثبلف
مدير اإلدارة العامة لمتقارير وأميف المجنة الدائمة 

 ئة حقوؽ اإلنسافىي –
 ىيئة حقوؽ اإلنساف –مدير إدارةالعبلقات العامة  األستاذ/ منصور بف حمد اليمبلف
 ىيئة حقوؽ اإلنساف -مدير مركز اإلعبلـ والنشر األستاذ/ محمد بف عمي المعدي

 األستاذ/ نايؼ بف معبل  العتيبي
ىيئة حقوؽ  -باحث قانوني في إدارة التقارير

 اإلنساف

 فارس بف طالع المطيري األستاذ/
ىيئة حقوؽ  -باحث قانوني في إدارة التقارير

 اإلنساف
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الحادية عشر الدورة
25-22/2/2105 

 
 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر

 اإلنساف لحقوؽ العربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 اجلنهورية اجلزائرية الدميكراطية الشعبية

 التقرير الدوري األوؿ 

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2105 القاىرة،
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 تمييد:
ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية في دورتيا الحادية عشر التقرير الدوري  .0

سبتمبر/أيموؿ  29 – 24رة األوؿ لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خبلؿ الفت
 بمقر جامعة الدوؿ العربية، واعتمدت المبلحظات والتوصيات الختامية التالية. 2106

ترحب المجنة بتقديـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتقريرىا الدوري  .2
 األوؿ في موعده بعد تقديـ التقرير األوؿ منذ ثبلث سنوات.

عمي الذي أجرتو مع وفد الدولة الطرؼ، برئاسة ترحب المجنة بالحوار التفا .3
سعادة السفير نذير العرباوي سفير الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجميورية 

 مصر العربية والمندوب الدائـ لدي جامعة الدوؿ العربية.
، والتي 2106مارس/آذار  7تثمف المجنة التعديبلت الدستورية الصادرة في  .4

يز الديمقراطية، وسيادة القانوف، والفصؿ بيف السمطات، والحقوؽ تيدؼ إلى تعز 
والحريات األساسية، واستقبلؿ القضاء، ونزاىة االنتخابات، وترقية األمازيغية إلى لغة 

 رسمية.
ترحب المجنة بالنص عمى ضمانات استقبلؿ المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف  .5

 في التعديبلت الدستورية األخيرة.
بتفاعؿ الدولة الطرؼ مع آليات مجمس حقوؽ اإلنساف، وال  ترحب المجنة .6

، واستقباؿ 2105سيما استقباؿ المقرر الخاص المعني بالحؽ في التعميـ في العاـ 
 .2106المقرر الخاص المعني بالحؽ في الصحة في العاـ 

تثمف المجنة التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لتعزيز المشاركة السياسية  .7
الجزائرية، وخاصة تعديؿ القانوف العضوي حوؿ تمثيؿ المرأة في المجالس لممرأة 

% في المجالس المنتخبة، وما 31المنتخبة ليضمف تمثيبًل ليا بنسبة ال تقؿ عف 
% مف 30.61أسفرت عنو نتائ  االنتخابات التشريعية مف فوز النساء بما يعادؿ 
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ولى عمى المستوي العربي مف حيث المقاعد، مما وضع المرأة الجزائرية في المرتبة األ
 التمثيؿ في البرلماف والثالثة افريقيا والتاسعة والعشريف عالمًيا.

تثمف المجنة اإلطار القانوني الذي استحدثتو الدولة الطرؼ خبلؿ السنوات  .8
 039-03الثبلث الماضية لتعزيز حقوؽ كبار السف، وبخاصة المرسوـ التنفيذي رقـ 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص  2103ف الصادر في أبريؿ/نيسا
الذي يحدد  2106الصادر في فبراير/شباط  62-06المسف، والمرسوـ التنفيذي رقـ 

 كيفيات تنظيـ الوساطة العائمية واالجتماعية إلبقاء الشخص المسف في وسطو العائمي.
في األماكف ترحب المجنة بقياـ الدولة الطرؼ بتجريـ التحرش الجنسي بالنساء  .9

 الُمعدؿ لقانوف العقوبات. 09-05العامة وأماكف العمؿ بموجب القانوف رقـ 
ترحب المجنة بإنشاء الدولة الطرؼ لمجنة الوطنية لموقاية مف اإلتجار  .01

 .249-06باألشخاص ومكافحتو بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
 

 تنصيذ المالحظات والتوصيات السابقة:
الختامية  التوصياتي تبذليا الدولة الطرؼ لتنفيذ ترحب المجنة بالجيود الت .00

التي أبدتيا المجنة بشأف التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ، والتي صدرت في أكتوبر/تشريف 
 ، إال أنيا تبلحظ أف بعض التوصيات الواردة فيو لـ تنفذ بالكامؿ.2102األوؿ 

عالجة تمؾ تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لم
سيما تمؾ المتعمقة  التوصيات التي لـ تنصذ بعد أو لـ تنصذ بالقدر الكافي، وال

 بمناىضة التعذيب. 
 
 
 
 



 -177- 

 المالحظات والتوصيات:
الحظت المجنة أف التقرير الدوري األوؿ والمناقشة مع وفد الدولة الطرؼ  .02

إجمالي انصرؼ إلى استعراض بعض الحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ بشكؿ 
وركز عمى اإلطار الدستوري والتشريعي، دوف بياف الممارسات الفعمية لتمتع 

 األشخاص بتمؾ الحقوؽ.
الحظت المجنة أف التقرير لـ يقدـ بيانات إحصائية ووقائعية عمى أسس قابمة  .03

لممقارنة بشأف مدي إعماؿ بعض الحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ، وفؽ مستويات 
 ماية والوفاء.اإلحتراـ والح

الحظت المجنة أف التقرير لـ يقدـ تحميبل لمعوائؽ والصعوبات التى تمنع  .04
التمتع الكامؿ ببعض الحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ، واإلجراءات التى تـ 

 اتخاذىا لمتغمب عمى ىذه المعوقات.
الحظت المجنة أف التقرير لـ يتضمف اإلشارة إلى وجود أحكاـ أو قرارات  .05
 ائية صادرة باالستناد ألحكاـ الميثاؽ.قض
الحظت المجنة عدـ وجود خطة وطنية شاممة لتعزيز حقوؽ اإلنساف في  .05

 الدولة الطرؼ.
توصي المجنة بإنصاذ الحقوؽ والحريات الواردة في الدستور المعدؿ في شكؿ  - أ

نشاء مؤسسات ووضع سياسات لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف،  تشريعات  وا 
 رات الوطنية حوؿ ىذه التشريعات واإلصالحات.وتوسيع المشاو 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعتماد خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوؽ  - ب
 اإلنساف، تستجيب لتحديات إعماؿ حقوؽ اإلنساف وفؽ أفضؿ الممارسات.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع نظاـ وطني شامؿ لجمع بيانات مصصمة،  - ت
المحرز في إعماؿ الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا  مف أجؿ تيسير تحميؿ التقدـ

 في الميثاؽ لممساعدة عمى وضع سياسات وبرامج لتنصيذ الميثاؽ.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بالمضي قدًما في اتخاذ النصوص التطبيقية  - ث
المتضمف تحديد  2105نوفمبر/تشريف الثاني  1المؤرخ في  01-05لمقانوف رقـ 

ي لحقوؽ اإلنساف والقواعد المتعمقة بتعييف أعضائو وكيصيات تشكيؿ المجمس الوطن
 تنظيمو وسيره. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا في التثقيؼ والترويج لمميثاؽ  - ج
 العربي لحقوؽ اإلنساف.

 
 المساواة وعدـ التمييز

تثمف المجنة اإلطار الدستوري والقانوني في الدولة الطرؼ لضماف المساواة  .07
التمييز في التمتع بالحقوؽ والحريات التى يضمنيا الميثاؽ. وترحب بالتعديؿ  وعدـ

الدستوري الذي يتضمف التزاـ الدولة بترقية التناصؼ بيف الرجاؿ والنساء في سوؽ 
التشغيؿ، وتشجع الدولة عمى ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الييئات واإلدارات 

 العمومية وعمى مستوي المؤسسات.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز عمؿ اآلليات الوطنية ومعالجة الشكاوى  - أ

 مف ممارسة التمييز.
كما توصي الدولة الطرؼ بتعزيز جيودىا لتأميف تطبيؽ األحكاـ الدستورية  - ب

فيما يتعمؽ بتكافؤ الصرص والمساواة الصعمية بيف النساء والرجاؿ في تولى المناصب 
 ة.القيادية في الوظائؼ العام

 
 حاالت الطوارئ اإلستثنائية

الحظت المجنة استمرار مساىمة الجيش الوطني الشعبي بمياـ حفظ النظاـ  .08
، بالروـ 23-90العاـ خارج الحاالت اإلستثنائية، بموجب التعديبلت عمى القانوف رقـ 

 .2100فبراير/شباط العاـ  23مف رفع العمؿ بحالة الطوارئ في 



 -179- 

العمؿ عمى أف تكوف كافة الصالحيات والوالية توصي المجنة الدولة الطرؼ ب
القانونية الممنوحة لمجيش في حصظ النظاـ العاـ خارج حاالت الطوارئ، وفؽ قانوف 

 اإلجراءات الجزائية، وضماف امتثاليا ألحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.
 

 الحؽ في الحياة
ـ الحكـ عميو الحظت المجنة عدـ وجود تنظيـ قانوني ينظـ حؽ كؿ شخص ت .09

بعقوبة اإلعداـ في طمب العفو أو استبداؿ عقوبة اإلعداـ بعقوبة أخؼ، إعماال لممادة 
 ( مف الميثاؽ.6)

الحظت المجنة وموض السند القانوني لتجميد العمؿ بعقوبة اإلعداـ في  .21
الدولة الطرؼ،  كما أف التقرير والحوار التفاعمي، لـ يوضحا المركز القانوني 

 حكوـ عمييـ بعقوبة اإلعداـ.لؤلشخاص الم
الحظت المجنة أف التقرير والمناقشة مع الدولة الطرؼ لـ يقدما معمومات عف  .20

عدد األحكاـ الصادرة باإلعداـ، والتى تـ العفو عنيا أو التى تـ استبداؿ عقوبة 
 (.2105 – 2102اإلعداـ فييا بعقوبات أخؼ، خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير )

ة عدـ وجود إطار قانوني يحدد قواعد وحاالت وضوابط الحظت المجن .22
 .استخداـ القوة المميتة مف جانب موظفي إنفاذ القانوف

الحظت المجنة أف إبقاء األشخاص المحكوـ عمييـ بعقوبة اإلعداـ رىف  .23
( سنوات ، يشكؿ ضرًبا مف ضروب المعاممة القاسية 5الحبس االنفرادي لمدة )

 ( مف الميثاؽ.8المنصوص عمييا في المادة )
ينظـ حؽ كؿ شخص تـ  توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع إطار قانوني - أ

الحكـ عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب العصو أو استبداؿ عقوبة اإلعداـ بعقوبة أخؼ، 
( مف الميثاؽ، وأف تضمف تقريرىا الدوري المقبؿ معمومات 5إعماال لممادة )
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عقوبة اإلعداـ وعدد مف استصادوا مف احصائية حديثة عف عدد المحكـو عمييـ ب
 العصو أو استبداؿ العقوبة.

توصي المجنة بتكريس تجميد تنصيذ عقوبة اإلعداـ، بموجب تشريع محدد،  - ب
وتحديد المركز القانوني لأشخاص المحكـو عمييـ بعقوبة اإلعداـ والتي تـ 

 اـ.تجميدىا، وكذلؾ ال اء الحبس االنصرادي لممحكـو عمييـ بعقوبة اإلعد
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع إطار قانوني أو نظامي يحدد قواعد  - ت

 وحاالت وضوابط استخداـ القوة المميتة مف جانب موظصي إنصاذ القانوف.
 

 الحماية مف التعذيب 
الحظت المجنة عدـ تنفيذ توصيتيا السابقة الخاصة بتضميف النظاـ القانوني  .24

 جريمة التعذيب بالتقادـ.  في الدولة الطرؼ نًصا صريًحا ال يسقط
الحظت المجنة وياب القواعد القانونية الخاصة بالتعويض ورد االعتبار  .25

 ( مف الميثاؽ.8لضحايا جريمة التعذيب، إعمااًل لممادة )
الحظت المجنة عدـ كفاية التدابير المؤسساتية واإلدارية لمراقبة كافة السجوف  .26

از التابعة لؤلجيزة األمنية وير خاضعة  وأماكف االحتجاز، ووجود بعض مراكز االحتج
 لمرقابة القضائية. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتضميف النظاـ القانوني نص ال يجيز سقوط  - أ
 جريمة التعذيب بالتقادـ.

توصي المجنة الدولة لطرؼ بتضميف النظاـ القانوني قواعد قانونية خاصة  - ب
 بالتعويض ورد اإلعتبار لضحايا جريمة التعذيب.

وصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز التدابير القضائية والمؤسساتية ت - ت
 المستقمة لمراقبة كافة السجوف وأماكف االحتجاز.
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 حظر الرؽ واالتجار باألفراد 
الحظت المجنة عدـ كفاية التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لكفالة الحماية  .27

 البلزمة لضحايا االتجار باألشخاص.
الجيود الوطنية لتدريب وتثقيؼ موظفي إنفاذ دـ كفاية الحظت المجنة ع .28

القانوف والقضاة وأعضاء النيابة العامة عمى جرائـ االتجار باألشخاص وصورىا 
 وأنماطيا المختمفة.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتصعيؿ عمؿ المجنة الوطنية لموقاية مف اإلتجار  - أ
، وبسرعة 252-05ئاسي رقـ باألشخاص ومكافحتو، والمنشأة بموجب المرسـو الر 

، وتوفير الحماية الالزمة  قياميا بمياميا وصالحياتيا المنصوص عمييا في المرسـو
 لمضحايا، وتقديـ المساعدة القانونية ليـ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ البرامج الوطنية لتدريب وتثقيؼ  - ب
جرائـ اإلتجار  موظصي إنصاذ القانوف، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة عمى

 باألشخاص وصورىا وأنماطيا المختمصة.
 

 حؽ المجوء لمقضاء والمساواة أماـ القانوف
ترحب المجنة بالتعديبلت الدستورية التى تضمنت؛ تعزيز استقبلؿ القضاء  .29

وحؽ المجوء إليو، ومنيا تعزيز استقبلؿ المجمس الدستوري، وتوسيع  صبلحياتو 
ف، والتأكيد عمى الطابع اإلستثنائي لمحبس المؤقت، الرقابية عمى دستورية القواني

وتعزيز حقوؽ األشخاص المتيميف  عمى ذمة التحقيؽ، والحؽ في المساعدة 
 القضائية، وحؽ استئناؼ األحكاـ الجزائية، وتعزيز حقوؽ الدفاع.

الحظت المجنة أف تشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء يغمب عميو العناصر وير  .31
ئيس الجميورية ووزير العدؿ باإلنابة، وىو األمر الذي ال يتوافؽ القضائية ويترأسو ر 
 ( مف الميثاؽ الخاصة بضماف استقبلؿ القضاء.02مع أحكاـ المادة )
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( مكرر مف قانوف العقوبات الخاصة بتعريؼ 87الحظت المجنة أف المادة ) .30
ضمف  مفيوـ اإلرىاب أو التخريب تتضمف تعريفا واسعا يجـر أفعاال يمكف أف تندرج

 ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السممي.
الحظت المجنة نقص المعمومات عف عدد المستفيديف مف وير القادريف مف  .32

 المساعدة القانونية )اإلعانة العدلية( لمدفاع عف حقوقيـ.
ترحب المجنة بتعديؿ قانوف اإلجراءات الجزائية وبإستحداث نظاـ الرقابة  .33

 الحبس المؤقت، إال أف المجنة الحظت أنو لـ يطبؽ. اإللكترونية كأحد بدائؿ
 025الحظت المجنة أف تدبير اإلقامة المحمية، المنصوص عميو في المادة ) .34

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية، ال يخضع لمرقابة المنصوص عمييا في قانوف 0مكرر
عادة اإلدماج االجتماعي لممحبوسيف. 14-15قـ   الخاص بتنظيـ السجوف وا 
حظت المجنة نقص المعمومات عف العدد الفعمي لنزالء السجوف كنسبة مف ال .35

 الطاقة االستيعابية لمسجوف.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز استقالؿ السمطة القضائية، وضماف  - أ

 تشكيؿ المجمس األعمى لمقضاء ورئاستو مف العناصر القضائية.
ات الجزائية لمحد مف توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة نظاـ اإلجراء - ب

اإلسراؼ في استخداـ أوامر وقرارات الحبس المؤقت وتأكيد طابعو اإلستثنائي، 
ووضع حد أقصى لمحبس المؤقت، تنصيذا ألحكاـ التعديالت الدستورية األخيرة 

 وأحكاـ الميثاؽ.
( مكرر مف قانوف 27توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ المادة ) - ت

ع تعريؼ محدد ومنضبط لمصيـو اإلرىاب، وبما ال يمنع مف ممارسة العقوبات، ووض
 حرية الرأي والتعبير والتجمع السممي.

توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيؽ  - ث
 نظاـ الرقابة االلكترونية كأحد بدائؿ الحبس المؤقت.
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ة المحمية لمرقابة توصي المجنة الدولة الطرؼ بإخضاع أماكف الرقاب - ج
 القضائية.

 
 الحريات السياسية

المتعمؽ بالجمعيات يضع قيودا عمى  16-02الحظت المجنة أف القانوف رقـ  .36
( منو، حيث استخدـ عبارات وير محددة تمنح 2حرية تأسيس الجمعيات في المادة )

 لمسمطة التنفيذية  سمطة تقديرية في رفض تأسيس الجمعيات. 
كفاية الجيود المبذولة في الدولة الطرؼ لتعزيز مشاركة الحظت المجنة عدـ  .37

واسياـ منظمات المجتمع المدني لمقياـ بدورىا في المجتمع، وال سيما المعنية بالدفاع 
 عف حقوؽ اإلنساف.

ترحب المجنة بتضميف الحؽ في التظاىر السممي في الدستور الجزائري  .38
تقنية التسيير الديمقراطي لمحشود، إال بموجب التعديبلت الدستورية األخيرة، وباستخداـ 

المتعمؽ باالجتماعات والمظاىرات  28-89أف المجنة الحظت أف القانوف رقـ 
العمومية يضع قيودا عمى حرية التظاىر، ويشترط ترخيص مسبًقا، وال يضع قواعد 

 لفض رجاؿ األمف لمتظاىرات السممية.
مية مف حرية التأسيس توصي المجنة الدولة الطرؼ بتمكيف الجمعيات األى - أ

 وممارسة أنشطتيا.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتنصيذ تعيداتيا التي أبدتيا خالؿ الحوار  - ب

التصاعمي بمراجعة القانوف الحالي المنظـ لالجتماعات والمظاىرات العمومية في 
ضوء التعديالت الدستورية، عمى أف يراعي القانوف الجديد إعماؿ الضمانات الكصيمة 

ؽ التكريس الصعمي لحريتي االجتماع والتظاىر السممي، وأف يحدد قواعد بتحقي
 متدرجة الستخداـ القوة في حالة فض التظاىرات.
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 الحؽ في اإلعالـ وحرية الرأي والتعبير
الحظت المجنة عدـ وضوح قواعد وشروط توزيع اإلعانات والمساعدات التي  .39

لعضوي لئلعبلـ الصادر في العاـ تمنحيا الدولة ألجيزة اإلعبلـ بموجب القانوف ا
2102. 

الحظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني منظـ لحرية تداوؿ المعمومات  .41
 والبيانات واالحصاءات والوثائؽ الرسمية والحصوؿ عمييا في الدولة الطرؼ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع قواعد محددة وشروط عادلة لتوزيع  . أ
يا لوسائؿ اإلعالـ، وبما يضمف لتمؾ الوسائؿ أف اإلعانات والمساعدات التي تمنح

 تؤدي ميمتيا اإلعالمية باستقاللية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع قانوف حديث يتماشى مع معايير حقوؽ  . ب

اإلنساف، ينظـ حؽ الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات والوثائؽ، لتعزيز تمتع األفراد 
( مف 0( فقرة )12عمييا في المادة ) بالحؽ في حرية الرأي والتعبير المنصوص

 الميثاؽ. 
 

 حماية األسرة 
( مف الدستور عمى حماية األسرة 72ترحب المجنة بالنص في المادة ) .40

والمجتمع والدولة لحقوؽ الطفؿ، وتكفؿ الدولة باألطفاؿ المتخمى عنيـ أو مجيولي 
 10-05رقـ النسب، وتجريـ العنؼ ضد األطفاؿ، وبإصدار الدولة الطرؼ لمقانوف 

المتعمؽ بحماية الطفؿ، وباستحداثو لمييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وبما يعزز 
( مف الميثاؽ، إال أف المجنة الحظت عدـ وجود معمومات 33مف تنفيذ أحكاـ المادة )

 عف التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ إلنفاذ أحكاـ القانوف.
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رة اإلسراع بوضع نظاـ معموماتي وطني حوؿ توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرو  . أ
وضعية الطصؿ بالتنسيؽ مع اإلدارات والييئات المعنية، والمنصوص عميو في المادة 

 ( مف القانوف المتعمؽ بحماية الطصؿ.01)
توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة الموارد واالعتمادات المالية الالزمة لتمكيف  . ب

حماية الطصولة مف أداء مياميا التي حددىا المراكز والمصالح المتخصصة في 
 القانوف.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ برامج التدريب لمموظصيف المكمصيف بإنصاذ  . ت
 القانوف المتعمؽ بحماية الطصؿ، لمتوعية بأحكامو.

 
 الحؽ في العمؿ

تثمف المجنة التدابير والسياسيات التي انتيجتيا الدولة الطرؼ بيدؼ ترقية  .42
غيؿ ومكافحة البطالة، وبخاصة بيف الشباب، إال أف المجنة الحظت أف ارتفاع التش

 معدالت البطالة ال يزاؿ يشكؿ تحديًا جوىريًا في الجزائر.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية لتمكيف كؿ مواطف مف حقو 

يساىـ في تقميؿ ( مف الميثاؽ، وبما 15الطبيعي في العمؿ إعمااًل ألحكاـ المادة )
 نسبة البطالة.

 
 حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

الحظت المجنة عدـ توافر معمومات عف وجود خطة وطنية إلدماج  .43
عادة تأىيميـ.  األشخاص ذوي اإلعاقة وا 

الحظت المجنة عدـ وجود معمومات وبيانات حديثة ومصنفة عف ذوي االعاقة  .44
 بيف السكاف في الدولة الطرؼ.
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ولة الطرؼ بإجراء مسوح ديم رافية محدثة عف ذوي اإلعاقات توصي المجنة الد . أ
 بيف السكاف.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتبني خطة عمؿ وطنية إلدماج األشخاص ذوي  . ب
عادة تأىيميـ.  اإلعاقة وا 

 
 الحؽ في التعميـ

ترحب المجنة بتخصيص نسبة مرتفعة مف موازنتيا العمومية لقطاع التعميـ  .45
لماضية، اال أف المجنة الحظت عدـ وجود إطار قانوني يكفؿ خبلؿ الثبلث سنوات ا

 تخصيص حد أدنى مف الموازنة العمومية لقطاع التعميـ. 
ترحب المجنة بالتقدـ المحرز في نسب االلتحاؽ بالتعميـ في الدولة الطرؼ،  .46

وباإلجراءات المتخذة لتعميـ مجانية التعميـ عمى جميع المستويات، إال أف المجنة 
ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، واكتظاظ المدارس، في بعض المناطؽ بالدولة الحظت 
 الطرؼ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في سف تشريع يضمف تخصيص حد أدنى  . أ
 في الموازنة العمومية لقطاع التعميـ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز ومواصمة جيودىا الرامية إلى الحد مف  . ب
مدرسي، وضماف التمتع الكامؿ لجميع المواطنيف بالحصوؿ أسباب التسرب ال

 عمى التعميـ. 
 

 النشر والمتابعة:
توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تنشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ونص  .47

التقرير الدوري األوؿ والمبلحظات والتوصيات الختامية عمى ىذا التقرير عمى نطاؽ 
والتشريعية واإلدارية والمنظمات وير الحكومية واسع في أوساط السمطة القضائية 
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العاممة في الدولة وكذلؾ لعامة الجميور، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة 
 عمى الوفاء بالتزاماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني.

ستقـو المجنة بمتابعة تنفيذ المبلحظات والتوصيات الختامية مع الدولة الطرؼ  .48
 عمى ما تـ انجازه.دورًيا لموقوؼ 

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تقدـ في تقريرىا الدوري الثاني، معمومات  .49
محددة ومحدثة عف تنفيذ جميع توصيات المجنة وعف إعماؿ الحقوؽ والحريات الواردة 

 في الميثاؽ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عف إعدادىا تقريرىا الدوري المقبؿ  .51

اؽ مع الييئات المختصة والمنظمات وير الحكومية ومختمؼ مشاورات واسعة النط
 الجيات العاممة في الدولة.
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 الحادية عشر( الدورة 0ممحؽ رقـ )

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمناقشة تقرير  

 :لجنة حقوؽ اإلنساف العربية أعضاء

  /المجنة رئيس ىادي بف عمي الياميالدكتور 

  نائب الرئيس ر/ عبدالمجيد زعبلنيالدكتو 

 ضو المجنةع آمنة عمي المييري/ ةاألستاذ 

  /عضو المجنة محمد جمعة فزيعالمستشار 

 المجنة ومقرر التقرير وعض جابر المري/ األستاذ 

 :ولـ يتمكف مف الحضور كبًل مف  

 عضو المجنة عزالديف األصبحي/ السيد 

 نةعضو المج محمد خالد الضاحي/ المستشار 
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 الحادية عشر( الدورة 2ممحؽ رقـ )

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمناقشة تقرير 

 :الديمقراطية الشعبية وفد الجميورية الجزائرية

 /نذير العرباوي السفير 
والمنػػدوب الػػدائـ لػػدي الجميوريػػة الجزائريػػة سػػفير 

 )رئيس الوفد( جامعة الدوؿ العربية

 مدير بوزراة الشؤوف الخارجية   السيد سوالـ لزىر 

 وزير مفوض مكمؼ بالدراسات والتمخيص السيد سعدي أحمد 

 السيد جعبلؿ سميـ 
مػػدير التنظػػيـ والتعػػاوف والتوثيػػؽ بػػوزارة التضػػامف 

 الوطني واألسرة وقضايا المرأة

 مدير تطوير الفنوف وترقيتيا بوزارة الثقافة السيد ميمود حكيـ 

 السيد رابح مخازني 
ير بػػػػػػػػػػػوزارة العمػػػػػػػػػػػؿ والتشػػػػػػػػػػػغيؿ والضػػػػػػػػػػػماف مػػػػػػػػػػد

 اإلجتماعي

 متصرؼ بوزارة الداخمية والجماعات المحمية السيدة معماش ىدي 

  السػػػػػػػػػيد تػػػػػػػػػودارت صػػػػػػػػػبلح
 الديف

 عميد أوؿ شرطة بالمديرية العامة لؤلمف الوطني

 وزير مستشار بالمندوبية الدائمة السيد دحماف وحيد 

 جية بالمندوبية الدائمةكاتب الشؤوف الخار  السيدة شميني سامية 
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الثانية عشر الدورة

7-02/0/2107 
 

 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر
 اإلنساف لحقوؽ العربي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 دولة الكويت

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2107 القاىرة،
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 تمييد:
التقرير األوؿ  في دورتيا الثانية عشر،استعرضت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية  .0

( مػػػػػػػف الميثاؽ العربػػػي لحقوؽ اإلنساف،  48المقدـ مف دولػػة الكويػػػػػت بمقتضى المادة )
العربية  بمقر جامعة الدوؿ 2107يناير/كانوف ثاف  02-7وذلؾ خػػػبلؿ الفترة 

 بالقاىرة، واعتمدت المبلحظات والتوصيات الختامية التالية.
ترحب المجنة بتسمـ التقرير األوؿ مف دولة الكويت وبالجيود المبذولة في  .2

وبالحوار التفاعمي البناء، الذي أجرتو المجنة مع وفد الدولة الطرؼ برئاسة   ه،إعداد
ولة الكويت لدي األمـ المتحدة في سعادة السفير جماؿ الغنيـ، المندوب الدائـ لد

جنيؼ. وتقدر المجنة ما قدمو الوفد مف معمومات خطية وردود شفوية ووثائؽ 
 واحصاءات.

ترحب المجنة بالفرصة التي أتاحتيا حكومة دولة الكويت خبلؿ زيارة المجنة  .3
، والتي ساىمت في تمكيف المجنة مف 2106مايو/آيار  4-3لمدولة الطرؼ في الفترة 

عرؼ عمى جيود الدولة الطرؼ في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف، والجوانب الت
 المتصمة بشواوؿ المجنة في تطبيؽ أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف.

 
 التطورات االيجابية

ترحب المجنة باإلطار السياسي والدستوري والقانوني لتعزيز حقوؽ اإلنساف  .4
باألطر والمؤسسات واآلليات الوطنية المعنية  وحمايتيا في الدولة الطرؼ، وكذلؾ

بحقوؽ اإلنساف، ومنيا الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف، ولجنة شؤوف المرأة التابعة 
لمجمس الوزراء، ولجنة حقوؽ اإلنساف في مجمس األمة، والييئة العامة لمكافحة 

لعاممة، والييئة الفساد، والييئة العامة لشؤوف ذوي اإلعاقة، والييئة العامة لمقوي ا
 العامة لمغذاء، والجياز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمييف بصورة وير قانونية.
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ترحب المجنة بإصدار الدولة الطرؼ لعدد مف القوانيف بعد تصديقيا عمى  .5
الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، وىي القوانيف التي ساىمت في إنفاذ العديد مف أحكاـ 

، وقانوف 2103( لسنة 90كافحة اإلتجار باألشخاص رقـ )الميثاؽ؛ ومنيا قانوف م
، وقانوف 2105( لسنة 20، وقانوف الطفؿ رقـ )2105( لسنة 02محكمة األسرة رقـ )

، 2105( لسنة 000، وقانوف األحداث رقـ )2105( لسنة 81الحضانة العائمية رقـ )
 في شأف العمالة المنزلية. 2105( لسنة 68والقانوف رقـ )

مجنة بمصادقة الدولة الطرؼ عمى اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ ترحب ال .6
. وكذلؾ برفع تحفظيا عمى 2103أوسطس/آب  22األشخاص ذوي اإلعاقة في 

مايو/أيار  21/ب( مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية في 25المادة )
 ، الذي كاف ُيقصر حؽ التصويت واالنتخاب عمى المواطنيف الرجاؿ.2106

ترحب المجنة بتفاعؿ الدولة الطرؼ مع اآلليات األممية لحقوؽ اإلنساف، عبر  .7
تقديـ التقارير الدورية لييئات معاىدات حقوؽ اإلنساف، وآلية االستعراض الدوري 
الشامؿ بمجمس حقوؽ اإلنساف، واستقباؿ المقررة المعنية باإلتجار باألشخاص السيما 

، واستقباؿ الفريؽ العامؿ المعني بمسألة 2106ـ النساء واألطفاؿ في سبتمبر/أيموؿ عا
التمييز ضد المرأة في القانوف والممارسة خبلؿ ديسمبر/كانوف أوؿ مف نفس ىذا 

 العاـ. 
ترحب المجنة بالسياسات اإلنمائية التي وضعتيا دولة الكويت إلعماؿ الحؽ  .8

ية اقتصادية في التنمية عمى المستوي الوطني، وىو ما أسيـ في تحقيؽ معدالت تنمو 
واجتماعية وثقافية مرتفعة لممواطنيف والمقيميف، وعمى األخص نظـ الحماية 

 االجتماعية والتأمينية والرعاية الصحية، وتحقيؽ مستوي مرتفع مف العيش الكريـ.
تثمف المجنة الدور الذي تقوـ بو دولة الكويت عمى المستوي الدولي عبر  .9

قيـ التضامف والتعاوف بيف الدوؿ األعضاء في سياساتيا وبرامجيا التنموية لتفعيؿ 
جامعة الدوؿ العربية وعمى المستوي الدولي عبر برام  المساعدات الخارجية اإلنمائية 



 -195- 

واإلنسانية، التي يقدميا الصندوؽ الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية وويره مف 
 ي عالمي".المؤسسات الوطنية، وىو ما جعؿ دولة الكويت بمثابة "مركز إنسان

تثمف المجنة اإلسياـ الثقافي لدولة الكويت مف خبلؿ المجمس الوطني لمثقافة  .01
صدارتو الدورية المتميزة في مجاالت  والفنوف واآلداب، الذي يسيـ عبر أنشطتو وا 

 المعرفة والفكر والثقافة والفنوف في البمداف العربية.
( لسنة 019وف رقـ )ترحب المجنة بتعديؿ قانوف المحكمة الدستورية بالقان .00

، الذي يسمح لكؿ شخص طبيعي أو اعتباري بالمجوء المباشر بدعوي أصمية 2104
أماـ المحكمة الدستورية لمطعف في عدـ دستورية أي قانوف أو مرسوـ بقانوف أو 

 الئحة.
ترحب المجنة بتأسيس المجنة العميا لتعزيز الوسطية ومحاربة التطرؼ والغمو،  .02

 ز ثقافة التسامح واالعتداؿ.وىو ما يسيـ في تعزي
 

 المالحظات والتوصيات الختامية
 إال ايجابيات، مف تضمنو وما التقرير إعداد في المبذولة الجيود المجنة تقدر .03
أف التقرير استعرض بعض الحقوؽ والحريات بشكؿ إجمالي بالتركيز عمى  تبلحظ أنيا

 ت التي تمنع تمتع األشخاصاإلطار التشريعي، دوف أف يقدـ تحميبًل لمعوائؽ والصعوبا
 الطرؼ بالحقوؽ والحريات. الدولة لوالية الخاضعيف

 
 غايات تنصيذ الميثاؽ

بالروـ مف وجود عدد مف البرام  القطاعية المعنية بتعزيز حقوؽ اإلنساف، إال  .04
في الدولة  لتعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا شاممة خطة وطنية أنيا لـ تنعكس في

الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف حتى تاريخ اعتماد ىذه ، وتأخر تفعيؿ الطرؼ
 المبلحظات والتوصيات الختامية.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع خطة وطنية شاممة لتعزيز حقوؽ  .05
والمضي قدما في تصعيؿ الديواف الوطني لحقوؽ اإلنساف عمى  اإلنساف وحمايتيا

(، وبما 0221بادئ باريس أساس المبادئ المتعمقة بمركز المؤسسات الوطنية )م
 يضمف استقبالو بصعالية لمختمؼ أنواع الشكاوي والتحقيؽ فييا.

 
 المساواة وعدـ التمييز

الحظت المجنة أنو بالروـ مف وجود تدابير تشريعية وقضائية رامية إلى  .06
ضماف عدـ التمييز، إال اف ىذه التدابير قد ال تضمف المساواة الفعمية المنصوص 

وطنية  آلية ( مف الميثاؽ، خاصة في ظؿ عدـ وجود2( فقرة )3دة )عمييا في الما
التمييز بما يكفؿ الحماية مف جميع  ممارسة مف الشكاوي ومعالجة لتمقى مستقمة

 .أشكاؿ التمييز
توصي المجنة الدولة الطرؼ في استحداث آلية وطنية مستقمة لتمقي  .07

 ومعالجة الشكاوي الناجمة عف التمييز.
لتقدـ المحرز في تمكيف المرأة مف المشاركة السياسية، وفي ترحب المجنة با .08

خفض الفجوة بيف الجنسيف في سوؽ العمؿ والوظائؼ العمومية، لكنيا الحظت عدـ 
كفاية تمثيؿ المرأة في الييئات التشريعية والتنفيذية العميا والمواقع القيادية بالوظائؼ 

 العامة، وقمة عدد النساء في سمؾ القضاء.
لمجنة الدولة الطرؼ بتعزيز نسبة تمثيؿ المرأة في الييئات توصي ا .09

التشريعية وذلؾ مف خالؿ التدابير اليادفة لتحقيؽ التمييز اإليجابي لصالح المرأة، 
 وفي المواقع التنصيذية والقيادية بالوظائؼ العامة العميا، و السمؾ القضائي.

وؿ المرأة كالرجؿ تخال مف قانوف الجزاء  (053)لمادة االحظت المجنة أف  .21
االستفادة مف األعذار القانونية المخففة لمعقوبة الواردة فييا ال تتوافؽ مع أحكاـ 

 .( مف الميثاؽ00( و)3( فقرة )3المادتيف )
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 مف قانوف الجزاء، (051توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ نص المادة )  .20
ة لمعقوبة التي تنص عمييا لتمكيف المرأة مف االستصادة مف األعذار القانونية المخصص

 .ىذه المادة
 

 الحؽ في الحياة
الحظت المجنة أف قائمة الجرائـ المعاقب عمييا بعقوبة اإلعداـ في التشريعات  .22

 مف( 6) لممادة الجزائية قد ال تمتثؿ تماًما لمعيار الجنايات بالغة الخطورة وفًقا
ألمر الذي يصعب معو التأكد الميثاؽ، نظرا لشموليا جرائـ وير محددة األركاف بدقة، ا

 مما إذا كانت ىذه الجرائـ حقيقة مف صنؼ الجنايات بالغة الخطورة. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة قائمة الجنايات المعاقب عمييا بعقوبة  .23

اإلعداـ في التشريعات ذات الصمة، وضماف أف تكوف الجنايات المعاقب عمييا 
 نايات بال ة الخطورة.بعقوبة اإلعداـ تأكيدًا مف الج

 
 الحماية مف التعذيب

سبقا كبيرا لتشريع الدولة الطرؼ في مجاؿ تجريـ التعذيب إال الحظت المجنة  .24
تعريؼ جريمة التعذيب في التشريع الوطني يقتصر عمى أنيا الحظت أيضا أف 

وأف تمؾ الجريمة يمكف أف تكوف عقوبتيا  النفسي، التعذيب التعذيب البدني دوف
لممعاقبة  وير كافية نصوص قانوف الجزاءوأف  ة فقط، ويمكف أف تسقط بالتقادـ،الغرام

( 8، وفًقا ألحكاـ المادة )عمى المعاممة الميينة أو الحاطة بالكرامة أو وير اإلنسانية
 .مف الميثاؽ

الحظت المجنة مف خبلؿ الحوار التفاعمي أف مشروع تعديؿ قانوف الجزاء  .25
 ممارسات التعذيب.وير كافي ليشمؿ كافة صور و 
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توصي المجنة بمراجعة التنظيـ القانوني الخاص بجريمة التعذيب، وضماف  .26
( مف الميثاؽ، وأف يتضمف المشروع الم عدؿ لقانوف الجزاء 2االمتثاؿ ألحكاـ المادة )

تجريـ كافة صور التعذيب ليشمؿ التعذيب البدني والنصسي وكذا المعاممة القاسية أو 
بالكرامة أو غير اإلنسانية، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع الميينة أو الحاطة 

خطورة وآثار جرائـ التعذيب، وتضميف النظاـ القانوني نًصا صريًحا بعدـ سقوط 
 جريمة التعذيب بالتقادـ.

في الدولة الطرؼ ال يتضمف نص خاص  القانوني التنظيـ أف الحظت المجنة .27
( 2( فقرة )8والتعويض، وفًقا لممادة ) االعتبار رد في لمتعذيب يتعرض مف كؿ بحؽ

 مف الميثاؽ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بسف قواعد قانونية خاصة تضمف اإلنصاؼ،  .28

 ورد االعتبار والتعويض لمف يتعرض لمتعذيب.
ترحب المجنة بالفرص التي تتيحيا الدولة الطرؼ لمجنة حقوؽ اإلنساف  .29

وير الحكومية، والمجنة الدولية  بمجمس األمة )البرلماف(، ولعدد مف المنظمات
عدـ كفاية آليات مراقبة أماكف  لمصميب األحمر لزيارة السجوف، إال أف المجنة الحظت

 .االحتجاز
 توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز آليات مراقبة أماكف االحتجاز. .31
 

 تجار باألشخاصمكافحة الرؽ واال 
لتدريب والتثقيؼ الحظت المجنة عدـ كفاية جيود الدولة الطرؼ في ا .30

المتخصص لمقضاة وأعضاء النيابة العامة عمى جرائـ االتجار باألشخاص وصورىا 
بشأف مكافحة االتجار  2103( لسنة 90وأنماطيا المختمفة، وفًقا ألحكاـ القانوف رقـ )

 باألشخاص وتيريب المياجريف.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا في التدريب والتثقيؼ  .32
خصص لمقضاة وأعضاء النيابة العامة عمى جرائـ االتجار باألشخاص وصورىا المت

وأنماطيا المختمصة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية لمكافحة كافة صور اإلتجار 
 باألفراد.

الحظت المجنة أف قانوف مكافحة االتجار باألشخاص وتيريب المياجريف لـ  .33
 ضحايا تمؾ الجريمة.ينص صراحة عمى تقديـ المساعدة القانونية ل

توصي المجنة بتخصيص الموارد الالزمة لتقديـ المساعدة القانونية  .34
 لأشخاص ضحايا االتجار بالبشر.

 
  ليوإالقضاء وحؽ المجوء 

قد ال  المجمس األعمى لمقضاءوتكويف تشكيؿ أف طريقة  الحظت المجنة .35
رؤساء محاكـ  تضمف لو االستقبلؿ الكافي، فضبل عف اختصاص  وزير العدؿ بتعييف

التمييز واالستئناؼ والكمية ونوابيـ األعضاء بالمجمس، وىو األمر الذي مف شأنو أف 
 ( مف الميثاؽ .02يؤثر عمى استقبلؿ القضاء، وفًقا لممادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ ما يمـز مف تدابير تشريعية لتعزيز  .36
ساء محاكـ؛ التمييز واالستئناؼ استقالؿ المجمس األعمى لمقضاء، وبأف ي عّيف رؤ 

والكمية، بموافقة المجمس، وبأف يكوف مف اختصاصو النظر في كافة شؤوف 
 القضاة.

ترحب المجنة بالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لكفالة اإلعانة العدلية  .37
لممتيميف في القضايا الجنائية. لكف المجنة الحظت عدـ كفالة اإلعانة العدلية لغير 

( مف 0( فقرة )03حكاـ المادة )أل ادريف مالًيا في القضايا وير الجنائية، وفقً القا
 الميثاؽ.
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كصالة اإلعانة العدلية ل ير القادريف مالًيا في توصي المجنة الدولة الطرؼ ب .38
 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )01حكاـ المادة )أل االقضايا غير الجنائية، وفقً 

( مف قانوف االجراءات 006)الحظت المجنة عدـ كفاية نص المادة  .39
والمحاكمات الجزائية لكفالة حؽ كؿ شخص كاف ضحية توقيؼ أو اعتقاؿ تعسفي أو 

( مف 7( فقرة )04وير قانوني في الحصوؿ عمى تعويض وفًقا ألحكاـ المادة )
 الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتضميف قانونيا الوطني نصا خاصا يضمف  .41
يؼ أو اعتقاؿ تعسصي أو غير قانوني، في الحصوؿ حؽ كؿ شخص كاف ضحية توق

 (.7( فقرة )05عمى تعويض الضرر الالحؽ بو مف جراء ذلؾ، وفًقا لممادة )
وما تضمنو  2105( لسنة 000ترحب المجنة بإصدار قانوف األحداث رقـ ) .40

مف دور لمرعاية االجتماعية والمبلحظة واإليواء، إال أنيا الحظت أف تحديد ىذا 
( عاما، قد يجعمو يتعارض مف ىذه 06لسف المسؤولية الجنائية لؤلحداث ب )القانوف 

( لسنة 20الزاوية مع سف الطفولة المنصوص عميو في قانوف حقوؽ الطفؿ رقـ )
2105. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتنصيذ تعيدىا خالؿ الحوار التصاعمي بإزالة  .42
سف المسؤولية الجنائية  التعارض بيف قانوف الطصؿ وقانوف األحداث في تحديد

( عاما، ليتوافؽ مع قانوف الطصؿ، واتساقا مع الممارسات 02لأحداث، ليكوف )
الصضمى التي تضمف مصمحة الطصؿ في معاممة خاصة تتصؽ مع سنو وتصوف 

عادة ادماجو في المجتمع، إعمااًل ألحكاـ المادة ) ( مف 07كرامتو وتيسر تأىيمو وا 
 الميثاؽ.

ال يتضمف  0962( لسنة 26قانوف تنظيـ السجوف رقـ ) الحظت المجنة أف .43
مف بيف تصنيفاتو الفصؿ بيف السجناء المتيميف والمدانيف، وال يعامؿ المتيميف 
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( مف 0( فقرة )21المحبوسيف معاممة تتفؽ مع كونيـ وير مدانيف وفًقا لممادة )
 الميثاؽ.

لمعاممة  توصي المجنة الدولة الطرؼ بتحديث وتعديؿ اإلطار التشريعي .44
السجناء، عمى أف تراعي التعديالت قواعد الصصؿ بيف السجناء المدانيف وغير 
المدانيف، وضماف أف يعامؿ المتيميف معاممة تتصؽ مع كونيـ غير مدانيف وفًقا 

 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )21لممادة )
في شأف البصمة الوراثية  2105لسنة  (78)الحظت المجنة أف القانوف رقـ  .45
مية لجميع المواطنيف والمقيميف يتعارض مع التزامات الدولة الطرؼ بموجب اإللزا

أحكاـ الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف بحماية الحؽ في الخصوصية بموجب المادة 
 ( مف الميثاؽ.20)

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في قانوف البصمة الوراثية،  .46
ليف لممحاكمة أماـ محاكـ الجنايات بقرار وقصر نطاؽ تطبيقو عمى المتيميف المحا

 مف المحكمة المختصة.
الحظت المجنة أف حرماف بعض األشخاص الذيف تعتبرىـ الدولة "مقيميف  .47

بصورة وير قانونية" مف األوراؽ الثبوتية، قد يترتب عميو انتياؾ حؽ كؿ شخص في 
( 00ًقا ألحكاـ المواد )المساواة أماـ القانوف، وفي أف ُيعترؼ لو بيويتو القانونية، وف

 ( مف الميثاؽ.22و)
توصي المجنة الدولة الطرؼ بضماف حؽ جميع األشخاص الذيف تعتبرىـ  .48

 الدولة "مقيميف بصورة غير قانونية" في الحصوؿ عمى األوراؽ الثبوتية.
 

 الحريات السياسية
الحظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني يضمف حؽ األفراد في الممارسة  .49

 ( مف الميثاؽ.24المنظمة وفًقا ألحكاـ المادة ) السياسية
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توصي المجنة الدولة الطرؼ باستحداث إطار قانوني يسمح لأفراد  .51
( مف 5و 0( الصقرتيف )25بالممارسة السياسية المنظمة، امتثااًل ألحكاـ المادة )

 الميثاؽ.
الحظت المجنة حرماف المواطنيف المتجنسيف في الدولة الطرؼ مف التصويت  .50
( عاًما، فضبل عف الحرماف المطمؽ مف الحؽ في الترشح في 21مدة تصؿ إلى )ل

 ( مف الميثاؽ.24االنتخابات، بالمخالفة ألحكاـ المادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تخصيؼ مدة الحرماف المؤقت مف  .52

التصويت لمدة أقؿ، ووضع شروط متناسبة لضماف تمتع المواطف المتجنس بحؽ 
 ( مف الميثاؽ.25ح، وفًقا لممادة )الترش

 
 الحؽ في الجنسية

الحظت المجنة أف التشريعات المتعمقة بالجنسية ال تسمح، في بعض  .53
الحاالت، لممرأة الكويتية التي تتزوج مف أجنبي بنقؿ جنسيتيا إلى أبنائيا وزوجيا عمى 

 قدـ المساواة مع الرجؿ الكويتي.
نوف الجنسية بحيث يتـ السماح توصى المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قا .54

ألبناء المرأة الكويتية المتزوجة مف أجنبي مف حؽ اكتساب الجنسية الكويتية 
 بالمساوة مع أبناء الرجؿ الكويتي المتزوج مف أجنبية.

الحظت المجنة أف إجراء أو عقوبة سحب الجنسية مف المواطنيف المتجنسيف  .55
بدأ المسؤولية الشخصية عف األفعاؿ، وقد يمتد إلى أبنائيـ، وىو األمر الذي يخالؼ م

( مف 0( فقرة )29يشكؿ حرمانا تعسفيا مف الحؽ في التمتع بالجنسية، وفًقا لممادة )
 الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تقتصر إجراءات وعقوبات سحب او إسقاط  .56
 الجنسية عمى مف صدرت بحقيـ تمؾ القرارات عمى سبيؿ الحصر.
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 خاصةالممكية الحؽ 
الحظت المجنة أف القوانيف الوطنية في الدولة الطرؼ تضع قيودًا عمى تمتع  .57

أبناء المرأة الكويتية المتزوجة مف أجنبي بالحؽ في االكتساب واالحتفاظ بالحقوؽ 
العينية العقارية مف والدتيـ المتوفاة الناجمة عف اإلرث، وىو ما يتعارض مع حؽ 

 ( مف الميثاؽ.30بموجب أحكاـ المادة )الممكية الخاصة المكفوؿ لكؿ شخص 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في رفع القيود التشريعية عمى حؽ  .58

أبناء المرأة الكويتية المتزوجة مف أجنبي بما يضمف االستمرار باالحتصاظ بالممكية 
 العقارية ميراثًا عف والدتيـ.

 
 حرية الرأي والتعبير

والخاص بتنظيـ اإلعبلـ  2106( لسنة 8الحظت المجنة أف القانوف رقـ ) .59
اإللكتروني يفرض قيودًا عمى حرية التعبير مف خبلؿ وضع معوقات عمى الترخيص 

 المسبؽ لممواقع أو الوسائؿ اإلعبلمية اإللكترونية.
توصي المجنة بضرورة إزالة القيود القانونية غير الضرورية عمى تأسيس  .61

 وسائؿ اإلعالـ اإللكترونية.
جنة عدـ وجود إطار قانوني واضح ينظـ الحصوؿ عمى الحظت الم .60

 المعمومات والبيانات والوثائؽ الرسمية في الدولة الطرؼ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بإصدار قانوف ينظـ حرية الوصوؿ إلى  .62

المعمومات والوثائؽ والبيانات مف مصادرىا الرسمية وتداوليا، لتعزيز تمتع األفراد 
ـ وحرية الرأي والتعبير، وحرية البحث العممي المنصوص بالحؽ في حرية اإلعال

 ( مف الميثاؽ.2( فقرة )52( و)0( فقرة )12عميو في المواد )
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 حماية األسرة وبخاصة النساء واألطصاؿ
ال يشترط  0984( لسنة 50الحظت المجنة أف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ ) .63

إخبلاًل بالرضا البلـز توافره في توقيع المرأة عمى عقد الزواج، وىو ما قد يشكؿ 
 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )33الطرفيف وفًقا ألحكاـ المادة )

، 0984( لسنة 50الحظت المجنة أف أحكاـ قانوف األحواؿ الشخصية رقـ ) .64
 . 2105( لسنة 20تتعارض مع سف الطفولة المحدد في قانوف حقوؽ الطفؿ رقـ )

األحواؿ الشخصية، ليضمف  توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ قانوف .65
الرضاء الكامؿ دوف إكراه لممرأة عند انعقاد الزواج ولدى قيامو ولدى انحاللو، وبأف 

سنة( تماشيًا مع أحكاـ قانوف الطصؿ  02يضع حدًا أدنى لسف الزواج وىو سف )
 وبما يراعي المصمحة الصضمي لمطصؿ.

لتوفير الدعـ  ة الطرؼالحظت المجنة عدـ كفاية التدابير التي اتخذتيا الدول .66
 .واألطفاؿ الذيف يتعرضوا لمعنؼ األسري القانوني واإليواء لمنساء

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتبني استراتيجية لمكافحة العنؼ األسري،  .67
وبالنظر في استحداث إطار قانوني متكامؿ ومتخصص لحماية النساء واألطصاؿ مف 

 العنؼ األسري بكافة أشكالو وصوره.
المجنة الدولة الطرؼ بإنشاء مراكز إيواء لمنساء المعنصات وتوفير توصي  .68

الموارد واإلمكانيات الالزمة إلعادة التأىيؿ والمساعدة االجتماعية والطبية والنصسية 
 والقانونية.

( مف قانوف األحواؿ الشخصية 219الحظت المجنة أنو طبقًا لممادتيف ) .69
ـ بحؽ ممارسة الوالية عمى أبنائيا الُقّصر ( مف القانوف المدني، ال تتمتع األ001و)

 إال بحكـ قضائي.
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( مف قانوف 212توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ المادة ) .71
( مف القانوف المدني، لتمكيف المرأة مف حقيا في 001األحواؿ الشخصية، والمادة )

 الوالية عمى أبنائيا القصر بقوة القانوف.
 

 تكويف الجمعيات والنقابات المينيةالحؽ في العمؿ وحرية 
الحظت المجنة استمرار العمؿ بنظاـ الكفالة، بالروـ مف التحسينات التي  .70

 أدخمت عميو لتبلفي بعض آثاره السمبية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بمواصمة جيودىا اليادفة إلى التصدي  .72

ير الالزمة لضماف لمممارسات السمبية المتصمة بنظاـ الكصالة و اتخاذ  كافة التداب
 مواجية انتياكات حقوؽ العماؿ التي ارتبطت بتطبيؽ ىذا النظاـ.

الحظت المجنة عدـ كفاية الضمانات القانونية لحماية العماؿ المنزلييف تجاه  .73
 بعض ممارسات أصحاب العمؿ ووكاالت التوظيؼ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية إلى تعزيز الحماية  .74
رورية لمعمالة الوافدة، والسيما العمالة المنزلية، وتمكينيـ مف المجوء لمقضاء الض

فيما يتعمؽ بالبت في حقوقيـ أو التزاماتيـ التي تترتب بمناسبة العمؿ الذي يقوموف 
 بو.
يفرض  0962( لسنة 24الحظت المجنة أف قانوف جمعيات النفع العاـ رقـ ) .75

األىمية ويسمح بحميا بغير الطريؽ  قيودا عمى حرية تأسيس وعمؿ الجمعيات
 القضائي.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في إجراء تعديالت عمى قانوف جمعيات  .76
النصع العاـ، بيدؼ ضماف الحؽ في حرية تكويف الجمعيات واالنضماـ الييا طبقًا 

 ألحكاـ الميثاؽ.
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صريًحا  الحظت المجنة عدـ تضميف النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ نًصا .77
 ينظـ الحؽ في اإلضراب.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تضميف النظاـ القانوني الوطني نصاً  .78
 ( مف الميثاؽ.1( فقرة )15ينظـ الحؽ في اإلضراب، إعمااًل ألحكاـ المادة )

 
 الحؽ في الصحة

الحظت المجنة أف قانوف الصحة النفسية في الدولة الطرؼ ال يتضمف قواعد  .79
 .ظـ إجراءات دخوؿ وخروج وعبلج واحتجاز المرضي النفسييفواضحة تن

توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة إقرار مشروع القانوف الخاص بالصحة  .81
النصسية الجديد، وضماف تنظيـ إجراءات دخوؿ وخروج وعالج واحتجاز المرضي 

 النصسييف وتمتعيـ بجميع الحقوؽ المنصوص عمييا في الميثاؽ.
طار المؤسسي والسياسات التي تقدميا الدولة الطرؼ لمرعاية تشيد المجنة باإل .80

الصحية لممواطنيف والمقيميف، وتبلحظ المجنة عدـ كفاية التدابير التي اتخذتيا الدولة 
( مف الميثاؽ، 0( فقرة )39الطرؼ لكفالة الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة )

 بالنسبة لبعض المقيميف بصورة وير قانونية.
جنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية لضماف تمتع كؿ فرد في توصي الم .82

 المجتمع بأعمى مستوى مف الصحة البدنية والعقمية يمكف بموغو.
 

 الحؽ في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النصسية والجسدية
بشأف حقوؽ  2101( لسنة 8الحظت المجنة أف أحكاـ القانوف رقـ ) .83

، يقتصر تطبيقو عمى الكويتييف وأبناء الكويتيات مف وير األشخاص ذوي اإلعاقة
  ( مف الميثاؽ.41الكويتييف، وىو األمر الذي يتعارض مع أحكاـ المادة )
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( لسنة 2توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ القانوف رقـ ) .84
ليضمف تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة في الدولة بالحقوؽ المتضمنة  2101

 فيو.
الوظائؼ األشخاص ذوي اإلعاقة في  حظت المجنة ضعؼ مشاركةال .85

 بالدولة الطرؼ. الخاصالقطاع و  الحكومية،
توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة تصعيؿ األحكاـ القانونية الخاصة  .86

بتخصيص نسبة لأشخاص ذوي اإلعاقة في سوؽ العمؿ، ومتابعة جيود التدريب 
 ( مف الميثاؽ.5( فقرة )51اـ المادة )والتأىيؿ الميني ليـ، إنصاذًا ألحك

 
 الحؽ في التعميـ

ترحب المجنة بالنسبة المرتفعة لمممتحقيف بالتعميـ، وبالتدابير التي اتخذتيا  .87
الدولة الطرؼ في محو األمية وتعميـ الكبار، إال أف المجنة الحظت عدـ شموؿ ىذه 

ذي يتعارض مع أحكاـ التدابير لجميع المقيميف بصورة وير قانونية، وىو األمر ال
 ( مف الميثاؽ.40المادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضماف  .88
 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )50الحؽ في التعميـ لكؿ شخص، إعمااًل ألحكاـ المادة )

أف لوائح ونظـ شؤوف الطمبة بوزارة التربية والتعميـ توجب  الحظت المجنة .89
طالبة التي تُقدـ عمى الزواج خبلؿ فترة دراستيا بأحد المراحؿ التعميمية شطب ال
 .الثبلث

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإل اء أي أحكاـ تمييزية ضد المرأة في الموائح  .91
 والنظـ الخاصة بوزارة التربية والتعميـ.
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 النشر والمتابعة
ؽ اإلنساف، ونص توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تنشر الميثاؽ العربي لحقو  .90

التقرير والمبلحظات والتوصيات الختامية عمى ىذا التقرير عمى نطاؽ واسع، وفي 
أوساط السمطة القضائية والتشريعية واإلدارية والمنظمات وير الحكومية العاممة في 
الدولة، وكذلؾ لعامة الجميور، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء 

 بر أي شكؿ لمتعاوف الفني أو الحوار البناء.بالتزاماتيا ع
توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف يحظى تنفيذ التوصيات الخاصة بوضع  .92

خطة وطنية شاممة لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف، وتشكيؿ وتفعيؿ الديواف الوطني 
لحقوؽ اإلنساف عمى أساس المبادئ المتعمقة بمركز المؤسسات الوطنية )مبادئ باريس 

 (، بأولوية في تنفيذ التوصيات الختامية.0993
ستقـو المجنة بمتابعة تنفيذ المبلحظات والتوصيات الختامية مع الدولة الطرؼ  .93

 دورًيا لموقوؼ عمى ما تـ انجازه.
توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تقدـ في تقريرىا الدوري األوؿ، الذي يحؿ  .94

مات محددة ومحدثة عف تنفيذ ، معمو 2121موعد تقديمو في يناير/كانوف ثاني عاـ 
 جميع توصيات المجنة وعف إعماؿ الحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عند إعدادىا تقريرىا الدوري المقبؿ  .95
مشاورات واسعة النطاؽ مع الييئات المختصة والمنظمات وير الحكومية ومختمؼ 

 الجيات العاممة في الدولة.
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 الثانية عشر( الدورة 0ممحؽ رقـ )

 دولة الكويتمناقشة تقرير  

 :لجنة حقوؽ اإلنساف العربية أعضاء

  /المجنة رئيس ىادي بف عمي الياميالدكتور 

 نائب الرئيس الدكتور/ عبدالمجيد زعبلني 

  /المجنة  وعض محمد جمعة فزيعالمستشار 

 التقريرومقرر  عضو المجنة األستاذة/ آمنة عمي المييري 

  عضو المجنة محمد خالد الضاحي/ المستشارالسيد 

 :ولـ يتمكف مف الحضور كبًل مف  

 عضو المجنة عزالديف األصبحي/ السيد 
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 الثانية عشر( الدورة 2ممحؽ رقـ )

 دولة الكويتمناقشة تقرير 

 :وفد دولة الكويت

  /جماؿ الغنيـالسفير 
ـ لدولػة الكويػت لػدي األمػ المندوب الػدائـ
 )رئيس الوفد( المتحدة بجنيؼ

 المنػػػػػػػدوب الػػػػػػػدائـ لدولػػػػػػػة الكويػػػػػػػت لػػػػػػػدي   السفير/ أحمد عبد الرحمف البكر
 جامعة الدوؿ العربية

 المستشار/ طبلؿ المطيري 
نائػػػػػب مسػػػػػاعد وزيػػػػػر الخارجيػػػػػة ورئػػػػػيس 

 مكتب حقوؽ اإلنساف

 المستشار/ محمد العبلطي 
المندوبيػػػػػة الدائمػػػػػة لدولػػػػػة الكويػػػػػت لػػػػػدي 

 العربية جامعة الدوؿ

 المندوبيػػػػػة الدائمػػػػػة لدولػػػػػة الكويػػػػػت لػػػػػدي  سكرتير أوؿ/ فبلح المطيري
 جامعة الدوؿ العربية

 سكرتير ثالث/ سعد الياجري 
المندوبيػػػػػة الدائمػػػػػة لدولػػػػػة الكويػػػػػت لػػػػػدي 

 جامعة الدوؿ العربية

 الدكتور/ سعود الحربي 
الوكيػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػاعد لمبحػػػػػػػػػوث التربويػػػػػػػػػة 

 والمناى  في  وزارة التربية

 د/ حسف كاظـ السي 
الوكيؿ المساعد لمتنمية االجتماعية 

 بوزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ
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 السيد/ ماجد الصالح 
نائب المدير العاـ لقطاع الخدمات 
التعميمية والتأىيمية في الييئة العامة 

 لشؤوف اإلعاقة

 المواء/ ماجد الماجد 
الوكيؿ المساعد لشؤوف المؤسسات 

اـ باإلنابة في اإلصبلحية وتنفيذ األحك
 وزارة الداخمية

 السيدة/ ىدي الشايجي 
منسؽ إدارة الفتوي والتشريع لدي لجنة 

 شؤوف المرأة التابعة لمجمس الوزراء

 الدكتورة/ ماجدة القطاف 
الوكيؿ المساعد لشؤوف الصحة العامة 

 في وزارة الصحة

 سعادة/ أسامة الذويخ 
مدير إدارة العبلقات الدولية في وزارة 

 ؿالعد

 العقيد/ محمد الوىيب 
مدير إدارة تعديؿ األوضاع في الجياز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيميف 

 بصورة وير قانونية

 السيد/ عبد اهلل الفرحاف 
مدير إدارة المعمومات في الجياز 
المركزي لمعالجة أوضاع  المقيميف 

 بصورة وير قانونية

 يابة العامةوكيؿ نيابة في الن السيد/ عبد الرحمف المينا 

 المقدـ/ مشعؿ الديحاني 
اإلدارة العامة لمتابعة شؤوف المجالس 

 والمجاف الوزارية في وزارة الداخمية
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 السيدة/ سوالؼ المشعؿ 
كبير اختصاصي إعبلـ في الجياز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيميف 

 بصورة وير قانونية

 السيد/ جابر العمي 
ئة مراقب العبلقات الخارجية في اليي

 العامة لمقوي العاممة

 السيدة/ أمؿ المطيري 
مراقب الرعاية والتنمية االجتماعية في 
األمانة العامة لممجمس األعمى لمتخطيط 

 والتنمية

 السيد/ مطمؽ المطيري 
مستشار قانوني في مكتب وكيؿ وزارة 

 األوقاؼ والشريعة اإلسبلمية

 السيدة/ نداء اليولي 
ئة العامة مراقب المكتب الفني في اليي

 لشؤوف ذوي اإلعاقة

 السيدة/ شريفة الشعباف 
رئيس قسـ االتفاقيات في وزارة الشؤوف 

 االجتماعية والعمؿ

 السيدة/ منى العطية 
باحث قانوني في اإلدارة العامة لمتابعة 

 شؤوف المجالس والمجاف

 السيدة/ سارة سميـ 
باحث قانوني في مكتب حقوؽ اإلنساف 

 في وزارة الخارجية

 لدكتورة/ أمثاؿ ىادي الحويمةا 
عضو ىيئة التدريس بقسـ عمـ  النفس 
بكمية العموـ االجتماعية بجامعة 
الكويت، عضو المجمس األعمى لشؤوف 
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 األسرة

 الدكتورة/ سياـ عبد الوىاب الفريح 
رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوؽ 

 الطفؿ
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الثالثة عشر الدورة
01-02/5/2107 

 
 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر

 اإلنساف لحقوؽ العربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 دولة قطر

 التقرير الدوري األوؿ 

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2107 القاىرة،
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 تمييد:
اقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير الدوري األوؿ المقدـ مف دولة قطر ن .0

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا الثالثة عشر، 48بمقتضى المادة )
بمقر جامعة الدوؿ العربية  2107مايو/آيار  06 -05التي انعقدت خبلؿ الفترة 

 ختامية التالية. بالقاىرة، واعتمدت المبلحظات والتوصيات ال
ترحب المجنة بتسمـ التقرير الدوري األوؿ مف دولة قطر وبالجيود المبذولة في  .2

إعداد التقرير، وبالحوار التفاعمي البناء، الذي أجرتو مع وفد الدولة الطرؼ برئاسة 
سعادة السفير فيصؿ بف عبد اهلل آؿ حنزاب، وتقدر المجنة ما قدمو الوفد مف معمومات 

 شفوية.  خطية وردود
تشير المجنة بأف ىذه المبلحظات والتوصيات الختامية ينبغي قراءتيا باالقتراف  .3

مع المبلحظات الختامية بشأف التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ، والتي اعتمدتيا المجنة في 
 . 2103يونيو/حزيراف  20-05دورتيا الرابعة التي انعقدت بالقاىرة خبلؿ الفترة 

 
 التطورات اإليجابية 

"، والخطط 2131ترحب المجنة باالىتماـ المبكر بوضع "رؤية قطر الوطنية  .4
االستراتيجية والقطاعية لتنفيذ محاور الرؤية والتي تعال  عدًدا مف القضايا التنموية 

 واالقتصادية واالجتماعية في الدولة الطرؼ. 
ت تثمف المجنة عالًيا التقدـ الذي أحرزتو دولة قطر في عدًدا مف المجاال .5

المتصمة بإعماؿ الحقوؽ الواردة في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف وىو ما عكستو 
 المؤشرات في التقارير العالمية ومنيا: 

المرتبة األولى عربًيا والثانية والثبلثوف عالمًيا في تقرير التنمية البشرية العالمي  . أ
 .2105لمعاـ 
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قرير مؤشر التنافسية العالمي لمعاـ المرتبة األولى عربًيا والرابعة عشر عالمًيا في ت . ب
2105-2106 . 

تشيد المجنة بالتقدـ الذي حققتو الدولة الطرؼ في بموغ األىداؼ اإلنمائية  .6
لؤللفية، وبخاصة القضاء عمى الجوع والفقر المدقع، ومكافحة األمراض المعدية، 

 وتمكيف األطفاؿ مف الجنسيف مف التعميـ اإللزامي. 
لدولة الطرؼ كمانح وشريؾ مؤثر في العوف اإلنمائي ترحب المجنة بجيود ا .7

 الدولي. 
ترحب المجنة بالتطورات التشريعية التي اتخذتيا دولة قطر في مجاؿ تعزيز  .8

وحماية حقوؽ اإلنساف منذ تقديـ التقرير األوؿ، وباألخص نظاـ حماية األجور 
والقرار  بشأف تعديؿ أحكاـ قانوف العمؿ، 2105( لسنة 0بموجب القانوف رقـ )

بشأف إعادة تنظيـ ىيئة الرقابة اإلدارية والشفافية،  2105( لسنة 6األميري رقـ )
قامتيـ، وتجريـ  2105( لسنة 20والقانوف رقـ ) بتنظيـ دخوؿ وخروج الوافديف وا 

بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف  2105( لسنة 22الكراىية واالزدراء بموجب القانوف رقـ )
بشأف حماية خصوصية البيانات  2106( لسنة 03العقوبات، والقانوف رقـ )
 بشأف الصحة النفسية.  2106( لسنة 06الشخصية، والقانوف رقـ )

تشيد المجنة بتعزيز استقبلؿ وفعالية المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف بموجب  .9
، كما تثمف الدور النشط الذي تمعبو المجنة الوطنية 2105( لسنة 02القانوف رقـ )
ف في مجاالت تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف في قطر، وجيودىا عمى لحقوؽ اإلنسا

 المستوي اإلقميمي والدولي. 
ترحب المجنة بإنشاء المجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر بموجب قرار  .01

 . 2107( لسنة 05مجمس الوزراء رقـ )
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تثمف المجنة التفاعؿ االيجابي لمدولة الطرؼ مع ىيئات معاىدات حقوؽ  .00
اف التابعة لؤلمـ المتحدة وتقديـ التقارير إلى لجنة القضاء عمى التمييز ضد اإلنس

 المرأة، ولجنة حقوؽ الطفؿ، والمجنة المعنية بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة. 
ترحب المجنة بتفاعؿ الدولة الطرؼ مع آليات مجمس حقوؽ اإلنساف، وال  .02

، 2103ياجريف في العاـ سيما استقباؿ المقرر الخاص المعني بحقوؽ اإلنساف لمم
 . 2104واستقباؿ المقررة الخاصة المعنية باستقبلؿ القضاة والمحاميف في العاـ 

 
 تنصيذ المالحظات والتوصيات الختامية السابقة 

تعرب المجنة عف ترحيبيا بالجيود المبذولة في الدولة الطرؼ لتنفيذ بعض  .03
ر األوؿ لمدولة الطرؼ، وال سيما التوصيات الختامية التي أبدتيا المجنة بشأف التقري

تمؾ المتعمقة بتخفيؼ القيود القانونية عمى حقوؽ العمالة الوافدة في حرية التنقؿ وحرية 
تغيير العمؿ، واعتماد نظاـ الحسابات البنكية في دفع األجور، وزيادة عدد عمميات 
 التفتيش عمى مؤسسات األعماؿ، وتحسف المؤشرات المتعمقة بتحقيؽ األىداؼ
اإلنمائية لؤللفية، وزيادة اإلنفاؽ عمى قطاع التعميـ والقطاع الصحي، إال أف المجنة 

 الحظت أف بعض التوصيات لـ يتـ تنفيذىا. 
وتحث المجنة الدولة الطرؼ عمى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة  .04

عد، وال التوصيات الختامية السابقة التي تعبر عف انش االت المجنة والتي لـ تنصذ ب
سيما التوصيات المتعمقة بمناىضة التعذيب، وتصعيؿ المحكمة الدستورية، وحؽ 
المجوء لمقضاء، والحبس السابؽ عمى المحاكمة، ورفع الحد األدنى لسف المسؤولية 
الجنائية، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، والتجمع السممي، وحرية تكويف الجمعيات 

لمساواة بيف المواطنيف باألصؿ والمتجنسيف، وحماية األىمية، والحؽ في الجنسية، وا
 المستخدميف في المنازؿ، وتعزيز المشاركة السياسية لممرأة. 
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 المالحظات والتوصيات الختامية
تقدر المجنة الجيود المبذولة في إعداد التقرير وما تضمنو مف إيجابيات ومراعاة 

تيا إلعداد التقارير، إال أنيا لمخطوط االسترشادية والمبادئ التوجييية التي وضع
 تبلحظ ما يمي:

الحظت المجنة مف خبلؿ الحوار التفاعمي مع وفد الدولة الطرؼ نقص  .05
االحصاءات والبيانات الخاصة بمؤشرات التمتع ببعض الحقوؽ والحريات الواردة في 

 الميثاؽ. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز استخداـ المؤشرات الكمية والنوعية  .06
 ياس إنصاذ حقوؽ اإلنساف مف أجؿ رصد التقدـ المحرز في تنصيذ أحكاـ الميثاؽ. لق
 

 غايات تنصيذ الميثاؽ
ترحب المجنة بقرار مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة الوطنية الحكومية المعنية  .07

 . 2107بإعداد خطة العمؿ الوطنية لحقوؽ اإلنساف في مارس/آذار العاـ 
لمضي قدًما باتخاذ كافة التدابير الالزمة توصي المجنة الدولة الطرؼ با .08

لوضع خطة العمؿ الوطنية لحقوؽ اإلنساف بالتشاور مع المجنة الوطنية لحقوؽ 
 اإلنساف، ومنظمات المجتمع المدني. 

 
 الحؽ في المساواة وعدـ التمييز

ترحب المجنة مف حيث المبدأ باإلطار الدستوري في الدولة الطرؼ، الذي  .09
يف المواطنيف، والمساواة بيف الناس أماـ القانوف، لكف المجنة يتضمف المساواة ب

الحظت بعض أوجو التمييز بيف المواطف القطري األصؿ والمواطف القطري المتجنس 
الذي ُيميز بينيما في التمتع ببعض  2115( لسنة 38بقانوف الجنسية القطرية رقـ )
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( مف 24و 3ـ المواد )الحقوؽ والحريات السياسية، وىو ما يشكؿ مخالفة ألحكا
 الميثاؽ. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ مجدًدا بضرورة إعادة النظر في تعديؿ أحكاـ  .21
قانوف الجنسية بما يضمف المساواة في التمتع بالحقوؽ والحريات بيف المواطنيف 
باألصؿ والمواطنيف المتجنسيف، ووضع مدة محددة يمكف بعدىا لممتجنس مباشرة 

شروط متناسبة لضماف تمتع المواطنيف بالتجنس مف  حؽ االنتخاب، ووضع
 ( مف الميثاؽ. 25و 1الترشح، لضماف اإلنصاذ الكامؿ ألحكاـ المواد )

الحظت المجنة حصوؿ أبناء األـ القطرية المتزوجة مف أجنبي عمى فرص  .20
وحقوؽ أقؿ في تمقى التعميـ والرعاية الصحية، وفرص العمؿ، بالمقارنة مع ما يتمتع 

 . اء مواطني دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العربيةبو أبن
بيف أبناء األـ القطرية المتزوجة مف  بالمساواةتوصي المجنة الدولة الطرؼ  .22

أجنبي وبيف أقرانيـ مف أبناء مواطني دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية في 
  فرص التعميـ والرعاية الصحية والعمؿ. 

اتخذتيا الدولة الطرؼ لتمكيف المرأة في المجاالت  ترحب المجنة بالجيود التي .23
االقتصادية واالجتماعية، وبالتقدـ المحرز في مؤشر تحقيؽ التكافؤ بيف الجنسيف، إال 
أف المجنة الحظت نقص مستوي شغؿ النساء لممناصب العميا أو القيادية بالوظائؼ 

المرأة في مجمس العامة، وقمة عدد النساء في سمؾ القضاء، ونقص مستوي تمثيؿ 
 الشوري والمجالس البمدية. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز نسبة تمثيؿ المرأة في مجمس الشورى  .24
والمجالس البمدية، وفي المواقع التنصيذية والقيادية بالوظائؼ العامة العميا والسمؾ 
ا القضائي، وذلؾ مف خالؿ تدابير التمييز اإليجابي المؤقت لصالح النساء وفقً 

 ( مف الميثاؽ. 1ألحكاـ المادة )
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الحظت المجنة عدـ كفاية التدابير التشريعية والقضائية التي اتخذتيا الدولة  .25
( مف 2( فقرة )3الطرؼ لضماف المساواة الفعمية المنصوص عمييا في المادة )

الميثاؽ، خاصة في ظؿ عدـ وجود آلية وطنية مستقمة لتمقي ومعالجة الشكاوي مف 
 مييز. ممارسة الت

توصي المجنة الدولة بالنظر في استحداث آلية وطنية مستمقة لتمقي  .26
 ومعالجة الشكاوي الناجمة مف التمييز.

 
 الحؽ في الحياة والسالمة البدنية 

الحظت المجنة أف النظاـ القانوني في الدولة الطرؼ ما زاؿ ال يضمف حؽ  .27
 يا بعقوبة أخؼ. كؿ محكـو عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب العفو أو استبدال

تعيد المجنة تذكير الدولة الطرؼ بأىمية توافؽ النظاـ القانوني مع أحكاـ  .28
( مف الميثاؽ، والنص عمى حؽ المحكـو عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب 5المادة )

 العصو أو استبداليا بعقوبة أخؼ. 
ال ، إ0995الحظت المجنة عدـ تنفيذ الدولة الطرؼ لعقوبة اإلعداـ منذ العاـ  .29

أنيا الحظت عدـ وضوح المركز القانوني لؤلشخاص الذيف لـ تطبؽ عمييـ ىذه 
 العقوبة. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتحديد المركز القانوني لأشخاص المحكـو  .31
 عمييـ بعقوبة اإلعداـ. 

ترحب المجنة بالتعديؿ الذي أدخمتو الدولة الطرؼ عمى قانوف العقوبات  .30
مكرًرا( مف قانوف العقوبات، بشكؿ يتوافؽ  059المادة ) لتعريؼ جريمة التعذيب في

وأحكاـ االتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وويره مف ضروب المعاممة أو العقوبة 
القاسية أو البلإنسانية أو الميينة. لكف المجنة الحظت أف التنظيـ القانوني في الدولة 

ـ. كما أف النظاـ القانوني ال الطرؼ يسمح بسقوط جريمة التعذيب وعقوبتيا بالتقاد
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( مف 2( فقرة )8يكفؿ قواعد خاصة لتعويض ضحايا التعذيب، إعمااًل ألحكاـ المادة )
 الميثاؽ. 

تدعو المجنة الدولة الطرؼ مجدًدا إلى توافؽ نظاميا القانوني مع أحكاـ  .32
( مف الميثاؽ؛ وضماف النص عمى عدـ سقوط جريمة التعذيب بالتقادـ، 2المادة )

 الة حقوؽ الضحايا في التعويض واإلنصاؼ وجبر الضرر. وكص
توصي المجنة بتكثيؼ برامج تدريب موظصي إنصاذ القانوف بالسجوف عمى  .33

القانوف الوطني والمعايير الدولية لمناىضة التعذيب وغيرىا مف ضروب المعاممة 
طنية القاسية أو الميينة، والقواعد الخاصة باالحتجاز. وبالنظر في إنشاء آلية و 

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

الحظت المجنة أف الدولة الطرؼ لـ تصدر حتى تاريخو قانوف يجـر إجراء  .34
( 9تجارب طبية أو عممية عمى أي شخص دوف رضاه الحر، إعمااًل ألحكاـ المادة )

 مف الميثاؽ.  
لة الطرؼ بتنصيذ تعيداتيا المتكررة منذ استعراض التقرير توصي المجنة الدو  .35

األوؿ بسرعة إقرار مشروع قانوف البحوث العممية الطبية، يراعي الضوابط والقواعد 
 األخالقية واإلنسانية والمينية لضماف السالمة الشخصية لمخاضعيف لمتجارب. 

 
 مكافحة الرؽ واالتجار باألشخاص 

تبذليا المجنة الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمؤسسات  تثمف المجنة الجيود التي .36
ذات النفع العاـ لدعـ ضحايا اإلتجار بالبشر في الدولة الطرؼ، إال أف المجنة 
يواء وتأىيؿ ضحايا اإلتجار  الحظت عدـ كفاية التدابير الحكومية البلزمة لحماية وا 

 بالبشر. 
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ة عمى مجاالت الحظت المجنة الحاجة إلى تعزيز قدرات الجيات المتخصص .37
 البحث والتحري والتفتيش والتقصي لمصور واألنماط المتعددة لجرائـ االتجار بالبشر.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا في مكافحة ورصد جريمة  .38
اإلتجار بالبشر، وتصعيؿ عمؿ المجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر، والمضي 

ة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر، وتوفير أماكف قدمًا في إقرار الخطة االستراتيجي
 متخصصة إليواء ضحايا الجريمة، وتقديـ الدعـ والمساندة القانونية والنصسية ليـ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية إلى تدريب موظصي إنصاذ  .39
ار بالبشر القانوف والقضاة وأعضاء النيابة العامة عمى التعامؿ مع جرائـ اإلتج

 وضحاياىا وفؽ المعايير الدولية واإلقميمية ذات الصمة.
 

  القضاء وحؽ المجوء إليو
الحظت المجنة أف طريقة تشكيؿ وتكويف المجمس األعمى لمقضاء ال تضمف  .41

لو االستقبلؿ الكافي، وتعييف رؤساء محاكـ التمييز واالستئناؼ واالبتدائية األعضاء 
واعد اختيار محددة، وأف المجمس ال يتمتع بصبلحيات بالمجمس بمرسوـ أميري دوف ق

عارتيـ أو إحالتيـ لمتقاعد، وىو  كاممة في تعييف القضاة وترقيتيـ ونقميـ وندبيـ وا 
 ( مف الميثاؽ، 02األمر الذي مف شأنو أف يؤثر عمى استقبلؿ القضاء وفًقا لممادة )

نوني لتعزيز توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في التنظيـ القا .40
استقالؿ المجمس األعمى لمقضاء، وبأف ي عّيف رؤساء محاكـ التمييز واالستئناؼ 
واالبتدائية بترشيح أو موافقة المجمس، وبأف يكوف مف اختصاصو النظر في كافة 
شؤوف القضاة، بشكؿ يتجاوز مجرد إبداء الرأي إلى ممارسة االختصاص بتعييف 

حالتيـ لمتقاعد. القضاة وترقيتيـ ونقميـ وندبيـ  عارتيـ وا   وا 
الحظت المجنة استمرار تعطيؿ حؽ المجوء لمقضاء الدستوري بسبب عدـ  .42

، وتأخر تشكيؿ المحكمة الدستورية العميا منذ 2118( لسنة 02تفعيؿ القانوف رقـ )
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إصدار القانوف وحتى اآلف، وما نجـ عنو مف تعطيؿ الوظائؼ الرئيسية لمقضاء 
 الدستوري. 

ة الدولة الطرؼ بالمضي قدمًا وبخطوات حثيثة لتصعيؿ المحكمة توصي المجن .43
الدستورية العميا، وتمكينيا مف مباشرة اختصاصاتيا لضماف إعماؿ قواعد الشرعية 
الدستورية وسيادة القانوف وحماية الحقوؽ والحريات، وتوفير الموارد والضمانات 

 الالزمة الستقالؿ المحكمة. 
القانوني في الدولة الطرؼ يتوسع في تحصيف الحظت المجنة أف التنظيـ  .44

العديد مف القرارات اإلدارية مف رقابة القضاء، وىو ما يشكؿ قيًدا عمى حؽ المجوء 
لمقضاء والوصوؿ لمعدالة، وبخاصة منع الطعف عمى القرارات والمراسيـ األميرية، 

عيات والقرارات الصادرة بناء عمى قوانيف؛ الجنسية، وحماية المجتمع، والجم
والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحؼ والمجبلت، 
قامتيـ، ونزع الممكية لممنفعة العامة، وتحديد العنواف  وتنظيـ دخوؿ وخروج الوافديف وا 

 الدائـ لمناخب. 
تجدد المجنة توصيتيا لمدولة الطرؼ بإعادة النظر في التنظيـ القانوني  .45

والية قضائية عمى جميع القرارات والتصرفات اإلدارية ذات لضماف أف تكوف لممحاكـ 
الطبيعة القانونية والقضائية حتى يكوف لجميع األشخاص حؽ التقاضي والمجوء 
لمقضاء، وتوفير سبيؿ فعاؿ لمتظمـ لكؿ مف تنتيؾ حقوقو أو حرياتو، حتى لو صدر 

ؿ الصعمي ىذا االنتياؾ مف أشخاص يتصرفوف بصصتيـ الرسمية، لضماف االمتثا
 ( مف الميثاؽ.21و 02و 00ألحكاـ المواد )

( لسنة 23ترحب المجنة باألحكاـ الواردة في قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ ) .46
وبالنص عمى حؽ كؿ متيـ أماـ محكمة الجنايات في االستعانة بمحاـ مجاًنا،  2114

ـ، إال أف المجنة وبتوفير المبالغ المالية البلزمة لذلؾ مف الموازنة المخصصة لممحاك
ال يضمف توفير اإلعانة العدلية لغير الحظت أف اإلطار القانوني في الدولة الطرؼ 
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القادريف مالًيا لمدفاع عف حقوقيـ في القضايا وير الجنائية إعمااًل ألحكاـ المادة 
 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )03)

نظاميا تحث المجنة الدولة الطرؼ أف تأخذ بعيف االعتبار ضرورة تضميف  .47
القانوني أحكاًما تكصؿ المساعدة القانونية ل ير القادريف ماليًا لمدفاع عف حقوقيـ 

 في القضايا غير الجنائية، وبأف توفر الموارد المالية الالزمة لذلؾ.
 2105( لسنة 20( مف القانوف رقـ )28الحظت المجنة أف نص المادة ) .48

قامتيـ في الدول ة الطرؼ، يعطي الحؽ لوزير الداخمية بتنظيـ دخوؿ وخروج الوافديف وا 
، ودوف عرضو عمى 61في احتجاز الشخص المُبعد لمدة طويمة قد تصؿ إلى ) ( يـو

 جية قضائية أو تمكينو مف التظمـ مف قرار احتجازه. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في أحكاـ قانوف تنظيـ دخوؿ  .49

ع األشخاص الضمانات المنصوص عمييا وخروج الوافديف واقامتيـ، وبما يكصؿ لجمي
 ( مف الميثاؽ. 05في المادة )

عدد مف اإلشكاليات المتعمقة بالخبراء الفنيف الذيف الحظت المجنة وجود  .51
تستعيف بيـ المحاكـ في بعض القضايا، وعمى األخص كفالة استقبلؿ ىؤالء الخبراء 

 أثير عمييـ. في عمميـ، والضمانات التي يتمتعوف بيا لمتأكد مف عدـ الت
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى تنصيذ تعيداتيا التي أعمنت عنيا خالؿ  .50

الحوار التصاعمي بسرعة إقرار مشروع القانوف المنظـ لعمؿ الخبراء الصنييف باعتبارىـ 
مف معاوني القضاء، وعمى أف يضمف القانوف االستقالؿ المالي واإلداري الالـز 

 ونزاىة.  لمباشرة مياـ عمميـ بكؿ تجرد
عمى الروـ مف النص في القانوف عمى إعفاء الدعاوي العمالية مف  .52

المصروفات، إال أف المجنة الحظت مف خبلؿ التقارير أف المدعي في تمؾ الدعاوي 
يجب عميو أف يسدد أمانة خبير مرتفعة، وىو ما قد يشكؿ قيًدا عمى حؽ بعض الفئات 

 الوافديف. في الوصوؿ إلى العدالة، وال سيما العماؿ 
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بإزالة جميع العقبات القانونية والمادية التي  .53
 01مف شأنيا أف تعيؽ الوصوؿ إلى العدالة، لضماف اإلعماؿ الكامؿ ألحكاـ المواد )

 ( مف الميثاؽ.21و
الحظت المجنة وجود تحديات في بعض مراكز االحتجاز والترحيؿ، مثؿ  .54

ما يخص معايير الصحة والسبلمة واإلكتظاظ، كما أف الدولة حجز اإلبعاد، وال سيما 
الطرؼ لـ تقدـ مف خبلؿ التقرير أو الحوار التفاعمي أي معمومات عف تناسب عدد 

 نزالء تمؾ المراكز مع الطاقة االستيعابية الفعمية ليا. 
تدعو المجنة الدولة الطرؼ لزيادة جيودىا الرامية إلى تحسيف األوضاع  .55

امؿ السالمة واألماف الالـز توافرىا في حجز اإلبعاد وتطويره، لضماف الصحية وعو 
    ( مف الميثاؽ.21اإلنصاذ األمثؿ ألحكاـ المادة )

الحظت المجنة أف بعض تشريعات الدولة الطرؼ مازالت تسمح باستمرار  .56
( لسنة 07الحبس االحتياطي لفترات طويمة، وبخاصة قوانيف؛ حماية المجتمع رقـ )

( لسنة 3، ومكافحة اإلرىاب رقـ )2113( لسنة 5جياز أمف الدولة رقـ )، و 2112
، بالمخالفة ألحكاـ الميثاؽ التي تنص عمى تقديـ الموقوؼ أو المعتقؿ بتيمة 2114

 جزائية دوف تأخير أماـ أحد القضاة، وأف يحاكـ خبلؿ ميمة معقولة أو يفرج عنو. 
لـ يضع  2114( لسنة 23قـ )الحظت المجنة أف قانوف اإلجراءات الجنائية ر  .57

حدود زمنية قصوي لفترات االحتجاز خبلؿ المحاكمة، الذي يمكف أف تصؿ إلى 
( مف القانوف 007نصؼ مدة العقوبة القصوي المقررة لمتيمة وفًقا ألحكاـ المادة )

 المشار إليو. 
الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير التوسع في قرارات وأوامر الحبس  .58

 اصة في االتيامات الموجية لمعمالة الوافدة. االحتياطي، وبخ
تدعو المجنة الدولة الطرؼ مجدًدا لتنصيذ تعيداتيا التي أبدتيا مف خالؿ  .59

ردودىا التكميمية، وبأف تراجع وتحدث تشريعاتيا بما يتناسب مع الميثاؽ والمعايير 
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 الدولية، وبحيث تضمف تمؾ المراجعة أال يكوف الحبس االحتياطي ىو القاعدة
 ( مف الميثاؽ. 5( فقرة )05العامة، إعمااًل ألحكاـ المادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالتوسع في المجوء لبدائؿ الحبس االحتياطي  .61
المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات الجنائية، والنظر في استحداث نظاـ المراقبة 

 اإللكترونية. 
خاصة بالحؽ في التعويض  الحظت المجنة استمرار عدـ وجود قواعد قانونية .60

عف التوقيؼ أو االعتقاؿ التعسفي أو وير القانوني، وتعويض كؿ مف تثبت براءتو 
 ( مف الميثاؽ. 09و 04بموجب حكـ بات في الدولة الطرؼ، بالمخالفة ألحكاـ المواد )

تعيد المجنة التأكيد عمى توصيتيا المتعمقة بضرورة سف تشريع خاص  .62
كؿ شخص عف التوقيؼ أو االعتقاؿ التعسصي أو غير يضمف الحؽ في التعويض ل

 القانوني، ولكؿ مف تثبت براءتو بموجب حكـ بات. 
( مف قانوف اإلجراءات الجنائية، والمادة 72ترحب المجنة بالنص في المادة ) .63
( مف قانوف السمطة القضائية عمى ضرورة وجود مترجـ في مرحمة التحقيؽ 06)

أو الشيود يجيموف المغة العربية، إال أف المجنة  والمحاكمة في حاؿ كاف الخصوـ
الحظت مف خبلؿ التقارير عدـ كفاية التدابير المتخذة لتوفير خدمات الترجمة الشفوية 
والتحريرية أماـ جيات التحقيؽ وأماـ المحاكـ المختمفة، خاصة في ظؿ ارتفاع عدد 

 العماؿ األجانب وتنوع جنسياتيـ ولغاتيـ في الدولة الطرؼ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية لتوفير الترجمة الصورية  .64

والتحريرية لمخصـو غير الناطقيف بالم ة العربية، واالستعانة بمترجـ مجاًنا في 
جميع الدعاوى وعمى األخص الدعاوى الجنائية والعمالية، لضماف اإلعماؿ الكامؿ 

 . ( مف الميثاؽ5( فقرة )05لمضموف المادة )
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 0991( لسنة 03الحظت المجنة أف قانوف المرافعات المدنية والتجارية رقـ ) .65
( 08في الدولة الطرؼ مازاؿ يسمح بحبس المديف المعسر، بالمخالفة ألحكاـ المادة )

 مف الميثاؽ. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ مجدًدا بتعديؿ نظاميا القانوني، بحيث يضمف  .66

 ره عف الوفاء بالتزاـ تعاقدي. عدـ حبس المديف الذي يثبت إعسا
الحظت المجنة استمرار عدـ تنفيذ توصيتيا الخاصة برفع الحد األدنى لسف  .67

( سنة عمى أقؿ تقدير اتساًقا مع 02المسؤولية الجنائية لؤلطفاؿ مف سبع سنوات إلى )
الممارسات الفضمى التي تضمف مصمحة الطفؿ في معاممة خاصة تتفؽ مع سنو 

 وتصوف كرامتو. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع تشريع شامؿ لحماية حقوؽ الطصؿ،  .68

يجمع القواعد القانونية في التشريعات المختمصة، ويرفع سف المسؤولية الجنائية 
( سنة عمى األقؿ، وبما ينسجـ مع المبادئ العامة لحماية حقوؽ 02لأحداث إلى )

 الطصؿ في الميثاؽ. 
 

 الحريات السياسية والمدنية 
حظت المجنة استمرار تعييف جميع أعضاء مجمس الشوري عوضا عف ال .69

 2116انتخابيـ،  وتمديد والية مجمس الشوري الحالي لمدد إضافية منذ العاـ 
. وعدـ سف تشريع ينظـ انتخاب أعضاء مجمس 2109يونيو/حزيراف  31وحتى

ألحكاـ المادة الشوري، وبما يناؿ مف حرية المشاركة في إدارة الشؤوف العامة، إعمااًل 
 ( مف الميثاؽ. 24)

الحظت المجنة أف نسبة الناخبيف المشاركيف في آخر انتخابات لممجمس  .71
 البمدي قميمة بالمقارنة مع عدد الناخبيف المؤىميف لمتصويت في الدولة الطرؼ. 
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الحظت المجنة أف التنظيـ القانوني في الدولة الطرؼ ال يتيح لممرشحيف أو  .70
ضائي عمى قرارات استبعادىـ مف كشوؼ المرشحيف أو مف دوائرىـ الناخبيف الطعف الق

 االنتخابية، وىو ما يمثؿ قيًدا عمى حرية المشاركة في إدارة الشؤوف العامة. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتمكيف المواطنيف مف المشاركة في إدارة  .72

صدار الشؤوف العامة لبالدىـ عبر اختيار ممثمييـ مف أعضاء مجمس الشورى،  وا 
 القانوف الخاص بانتخاب أعضاء مجمس الشورى. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمؿ عمى زيادة نسبة المشاركة في  .73
االنتخابات العامة بإتاحة التصويت لكؿ المواطنيف ممف ليـ حؽ التصويت عبر 

  التسجيؿ التمقائي في سجالت الناخبيف.
استبعاد المرشحيف، وقرارات توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تكوف قرارات  .74

 "لجنة تحديد العنواف الدائـ لمناخب" قابمة لمطعف القضائي. 
الحظت المجنة عدـ وجود وسائؿ متاحة في الدولة الطرؼ لتمتع المواطنيف  .75

 بحؽ الممارسة السياسية في شكؿ جمعيات أو ُأطر منظمة. 
مارسة توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في سف قانوف يضع أطر لمم .76

( 25السياسية المنظمة، وبما يضمف الوفاء بالحقوؽ المنصوص عمييا في المادة )
 مف الميثاؽ. 

الحظت المجنة استمرار األحكاـ القانونية التي تقيد حرية تأسيس وعمؿ  .77
، وتحصيف قرارات 2114( لسنة 02الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفؽ القانوف رقـ )

وويرىا مف القرارات مف الطعف عمييا أماـ القضاء. الجية اإلدارية برفض الترخيص 
بالروـ مف المبلحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتيا المجنة عمى التقرير األوؿ 

 والخاصة بحرية الجمعيات والمؤسسات األىمية.
تجدد المجنة توصيتيا لمدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ قانوف الجمعيات  .78

حرية تأسيس وعمؿ الجمعيات والمؤسسات  والمؤسسات الخاصة بشكؿ يتيح
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الخاصة وعمى األخص تشجيع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بتعزيز وحماية 
حقوؽ اإلنساف، وتمكيف أعضاء الجمعيات وطالبي التأسيس مف الطعف القضائي 
 عمى قرارات الجية اإلدارية المتعمقة بترخيص وتسيير عمؿ الجمعيات والمؤسسات. 

نة استمرار العمؿ باألحكاـ المقيدة لحؽ األفراد في التجمع الحظت المج .79
بشأف االجتماعات العامة. وعدـ  2114لسنة  08السممي والمسيرات بالقانوف رقـ 

 تنفيذ التوصيات الختامية السابقة التي وضعتيا المجنة عمى ىذا القانوف. 
اـ القانوف تعيد المجنة التأكيد عمى توصيتيا السابقة بإعادة النظر في أحك .81
بشأف االجتماعات العامة والمسيرات، وأف تتضمف التعديالت  2115لسنة  02رقـ 

القانونية ضوابط قانونية محددة لتنظيـ تمتع المواطنيف بيذا الحؽ، وأف تمتثؿ تمؾ  
 ( مف الميثاؽ. 7( الصقرة )25الضوابط لمضموف المادة )

يانات مف المقيميف في قطر، ترحب المجنة بحرية بناء دور العبادة ألتباع الد .80
إال أف المجنة الحظت عدـ وجود قواعد قانونية لمنح التراخيص لبناء دور العبادة 

 ألتباع الديانات مف المواطنيف، وويرىـ مف المقيميف في الدولة الطرؼ. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع إطار قانوني ينظـ منح التراخيص لبناء  .82

 دور العبادة. 
مجنة استمرار عدـ تنفيذ توصيتيا الخاصة بإعادة النظر في قانوف الحظت ال .83

بما يكفؿ حؽ المرأة القطرية المتزوجة مف أجنبي في  2115( لسنة 38الجنسية رقـ )
منح أبناءىا الجنسية القطرية عمى قدـ المساواة مع الرجؿ القطري  المتزوج مف 

اء األـ القطرية المتزوجة مف أجنبية. وكذلؾ نقص المعمومات عف العدد الفعمي ألبن
أجنبي الذيف تـ تمكينيـ مف اكتساب جنسية الدولة الطرؼ خبلؿ الفترة التي يشمميا 

 التقرير. 
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تؤكد المجنة عمى توصيتيا السابقة بضرورة كصالة حؽ المرأة القطرية  .84
المتزوجة مف أجنبي في منح أبناءىا الجنسية القطرية عمى قدـ المساواة مع الرجؿ 

 ( مف الميثاؽ. 22و 1ري المتزوج مف أجنبية، إعماال لمضموف المادتيف )القط
الحظت المجنة عدـ تنفيذ الدولة الطرؼ لتوصيتيا الخاصة بكفالة حؽ  .85

األشخاص الذيف تـ إسقاط جنسيتيـ مف التظمـ أو الطعف أماـ القضاء لضماف أال 
 03اـ المادتيف )تكوف قرارات اسقاط الجنسية قد تمت بشكؿ تعسفي، إعماال ألحك

  .( مف الميثاؽ29و
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتمكيف األشخاص الذيف تتـ إسقاط جنسيتيـ  .86

مف التظمـ أو الطعف أماـ القضاء عمى القرارات الصادرة بذلؾ، وضماف أال تؤدى 
 تمؾ القرارات لنشوء حاالت انعداـ الجنسية. 

ار قرارات اإلبعاد اإلداري الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير التوسع في إصد .87
لبعض األشخاص المقيميف بصورة قانونية لمجرد توجيو اتيامات ليـ، ودوف االنتظار 
لقرارات النيابة أو نتيجة المحاكمة، واستمرار إيداع الوافديف المخالفيف لمقانوف بحجز 

في األبعاد، وعدـ تنفيذ توصيتيا الخاصة باستبداؿ حجز اإلبعاد بدار إيواء يراعى 
 إنشائيا وعمميا وضع وحالة األشخاص الذيف يتـ النظر في ترحيميـ. 

قامتيـ رقـ  .88 الحظت المجنة أف القانوف الخاص بتنظيـ دخوؿ وخروج الوافديف وا 
، مازاؿ يحتفظ 2119( لسنة 4، الذي حؿ محؿ القانوف رقـ )2105( لسنة 20)

مى التقرير األوؿ لمدولة بجوىر القيود القانونية التي كانت موضع مبلحظات المجنة ع
الطرؼ، وعمى األخص سمطة إبعاد أو ترحيؿ األشخاص المقيميف بصورة قانونية دوف 
تمكينيـ مف التظمـ أو الطعف القضائي عمى قرارات إبعادىـ، واحتجازىـ بأماكف 

 يحددىا وزير الداخمية، وحرمانيـ مف حرية التنقؿ والحرية واألماف الشخصي. 
لة الطرؼ بإعادة النظر في القيود المصروضة عمى حرية توصي المجنة الدو  .89

قامتيـ، وسرعة إصدار الالئحة  التنقؿ بقانوف تنظيـ دخوؿ وخروج الوافديف وا 
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التنصيذية لمقانوف، وتمكيف األشخاص الذيف تصدر قرارات بإبعادىـ مف التظمـ منيا، 
 ة. وتوفير مراكز إيواء مناسبة لحالة المبعديف، وليس مؤسسات عقابي

توصي المجنة الدولة الطرؼ بعدـ ترحيؿ األشخاص المقيميف بصورة قانونية  .91
 والموجية ليـ اتيامات حتى يتـ الصصؿ قضائيػػًا في االتيامات الموجية ليـ. 

الحظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني ينظـ الحؽ في طمب المجوء  .90
 السياسي. 

ـ الحؽ في طمب توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع إطار قانوني ينظ .92
 ( مف الميثاؽ. 22المجوء السياسي، لضماف االمتثاؿ ألحكاـ المادة )

 
 حؽ الممكية الخاصة 

الحظت المجنة أف ىناؾ قيودا قانونية تمنع بعض المقيميف األجانب مف  .93
 التمتع بحؽ الممكية العقارية الخاصة.

ة توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تضمف لممقيميف عمى أراضييا بصور  .94
( مف 10قانونية التمتع بحؽ الممكية العقارية الخاصة، إعمااًل لحكـ المادة )

 الميثاؽ. 
الحظت المجنة أف القانوف يمنع أبناء المرأة القطرية المتزوجة مف أجنبي مف  .95

حؽ التممؾ أو اكتساب الممكية العقارية أو اكتساب الحقوؽ العينية العقارية الناشئة 
 ( مف الميثاؽ. 30بة أو حؽ االنتفاع، بالمخالفة لحكـ المادة )عنيا، ومنيا ممكية الرق

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإزالة القيود القانونية التي تمنع حؽ أبناء األـ  .96
القطرية المتزوجة مف أجنبي مف اكتساب الممكية العقارية، أو الحقوؽ العينية 

 المرتبطة بيا. 
ا مف القرارات الصادرة بنزع الممكية الحظت المجنة عدـ إمكانية التظمـ قضائيً  .97

، وعدـ تقديـ الدولة الطرؼ 0988( لسنة 03لممنفعة العامة استنادًا لمقانوف رقـ )
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لمعمومات عف عدد حاالت نزع الممكية لممنفعة العامة ومقدار التعويضات المدفوعة 
قوؼ عمى خبلؿ الفترة التي يشمميا التقرير، وىو األمر الذي لـ يمكف المجنة مف الو 

كفالة وحماية الحؽ في الممكية الخاصة، وحظر مصادرتيا بشكؿ تعسفي أو وير 
 ( مف الميثاؽ. 30قانوني وفًقا لحكـ المادة )

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتمكيف األشخاص الصادر قرارات بنزع ممكيتيـ  .98
ى أو االستيالء عمييا مف الطعف القضائي عمى ىذه القرارات، لضماف حصوليـ عم

 تعويضات عادلة. 
 

 حرية الرأي والتعبير 
الحظت المجنة عدـ معالجة المبلحظات السابقة لمجنة والخاصة بالقيود  .99

المفروضة عمى ممارسة األنشطة اإلعبلمية بموجب أحكاـ قانوف المطبوعات والنشر 
 ، وىو ما يكرس مف الرقابة الذاتية. 0979( لسنة 8رقـ )
ة بضرورة إعادة النظر في قانوف المطبوعات تجدد المجنة توصياتيا السابق .011

 ، الذي يقيد مف حريات النشر. 0272لسنة  2والنشر رقـ 
 2104( لسنة 04الحظت المجنة أف قانوف مكافحة الجرائـ اإللكترونية رقـ ) .010

ينطوي عمى تجريـ أفعاؿ وير محددة ووير واضحة األركاف، كتجريـ مف يتعدي عمى 
ية، ويعاقب عمييا بالحبس والغرامة، وتري المجنة أف تمؾ المبادئ أو القيـ االجتماع

 التيـ يصعب تحديد أركاف الجريمة فييا وتتسع لتشمؿ طائفة واسعة مف األفعاؿ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعادة النظر في قانوف الجرائـ اإللكترونية رقـ  .012

حديًدا وضماف أف تكوف األفعاؿ المجرمة محددة األركاف ت 2105( لسنة 05)
 واضًحا ودقيًقا. 

الحظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني ينظـ حؽ األفراد في حرية الوصوؿ  .013
 لممعمومات والبيانات واإلحصاءات والوثائؽ وتداوليا. 
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بسف تشريع يضمف حقوؽ األفراد في الوصوؿ  .014
 لممعمومات والبيانات واإلحصاءات والوثائؽ وتداوليا. 

حظت المجنة وياب التنظيـ القانوني لضوابط حجب أو إوبلؽ الصحؼ ال .015
 والمواقع اإللكترونية ووسائؿ اإلعبلـ السمعية والبصرية في الدولة الطرؼ. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ عمى وضع قواعد قانونية محددة ت ستخدـ في  .016
ووسائؿ أضيؽ الحدود لحجب أو تعطيؿ أو إغالؽ الصحؼ والمواقع اإللكترونية 

اإلعالـ السمعية والبصرية. وأف تمتثؿ ىذه القواعد مع القيود التي يصرضيا احتراـ 
حقوؽ اآلخريف أو سمعتيـ أو حماية األمف الوطني أو غيرىا مف المحددات الواردة 

 ( مف الميثاؽ، وأف تتاح إمكانية الطعف القضائي عمييا. 12في المادة )
 

 طصاؿ حماية األسرة وبخاصة النساء واأل
الحظت المجنة أف العادات الثقافية تشكؿ تحدًيا في اإلببلغ عف حاالت  .017

العنؼ األسري وتوفير الحماية لمنساء المعنفات، وعدـ كفاية التدابير المتخذة مف 
المجمس األعمى لشؤوف األسرة في تقديـ خدمات الدعـ والحماية والرعاية لضحايا 

ساءة المع  اممة.مختمؼ أشكاؿ العنؼ األسري وا 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بمواصمة جيودىا في التوعية بمخاطر العنؼ  .018

األسري، وتمكيف ضحايا العنؼ األسري والمنزلي، وبخاصة النساء المعنصات مف 
 الوصوؿ لخدمات الدعـ والحماية والرعاية. 

الحظت المجنة أنو يمكف استثناء الحد األدنى لتزوي  الفتاة الوارد في قانوف  .019
، وىو ما يضعؼ مف الضمانات الخاصة بالرضاء 2116( لسنة 22رة رقـ )األس

 الحر والكامؿ الذي ال إكراه فيو.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في تعديؿ الحد األدنى لسف الزواج،  .001

 وتعزيز الضمانات التي تكصؿ انعقاد الزواج برضاء الطرفيف بشكؿ كامؿ ودوف إكراه. 
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 تكويف الجمعيات والنقابات المينية الحؽ في العمؿ وحرية 
تشعر المجنة باالرتياح لتأكيدات وفد الدولة الطرؼ مف أف دولة قطر تثمف  .000

اسيامات العمالة الوافدة واعتبارىـ شركاء في المشروع التنموي والنيضوي لمببلد، 
% عمى األقؿ مف مجمؿ القوة 85وتبلحظ المجنة أف العماؿ الوافدوف يشكموف نسبة 

مة في الدولة الطرؼ، وأف ذلؾ يشكؿ تحدًيا كبيًرا لمدولة الطرؼ في إعماؿ العام
 الحقوؽ المتصمة بالعمؿ دوف تمييز لجميع األشخاص الخاضعيف لواليتيا. 

عمى الروـ مف التحسينات والتطورات اإليجابية في قوانيف العمؿ في الدولة  .002
اسات التفتيش عمى أماكف الطرؼ، وآليات فض المنازعات العمالية وتسويتيا، وفي سي

العمؿ، إال أف المجنة الحظت عدـ كفاية إجراءات رفع سقؼ الغرامة المقررة عمى 
 حجز جواز سفر العامؿ في الحد مف تمؾ الممارسات. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ التدابير الرامية إلى تطبيؽ فعاؿ  .003
 مؿ والعماؿ. لقوانيف العمؿ ونظـ التصتيش والرقابة عمى أوضاع الع

الحظت المجنة وجود تفاوت بيف أجور النساء والرجاؿ في بعض القطاعات  .004
 وعدـ تساوي األجر عف العمؿ المتساوي. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز نظـ الحماية لمنساء العامالت وضماف  .005
تساوى األجور بيف الرجاؿ والنساء عند تساوى قيمة ونوعية العمؿ، إعمااًل ألحكاـ 

  ( مف الميثاؽ.5( فقرة )15المادة )
الحظت المجنة تعرض العماؿ المنزلييف لبعض الممارسات مف جانب بعض  .006

أصحاب األعماؿ، والمتمثمة في تشغيميـ لفترات طويمة، وعدـ الحصوؿ عمى عطمة 
أسبوعية، وعدـ الوفاء بمستحقاتيـ المالية، والتيديد بالترحيؿ، وعدـ كفاية وفعالية 

ماية لحقوقيـ، في ظؿ عدـ وجود إطار قانوني لتنظيـ عبلقات العمؿ لتمؾ تدابير الح
 الفئة مف العماؿ.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بالمضي قدًما في تنصيذ تعيداتيا بإقرار قانوف  .007
ينظـ عالقات العمؿ لمعماؿ المنزلييف، وضماف ظروؼ العمؿ والتش يؿ الالئقة وفؽ 

 أفضؿ الممارسات. 
أف قانوف العمؿ روـ أنو كفؿ الحؽ لمعماؿ في إنشاء الحظت المجنة  .008

التنظيمات النقابية، إال أنو أثقمو بكثير مف القيود التي تمثؿ معوًقا لممارسة العماؿ 
لبعض حقوقيـ األساسية، كما الحظت أف القانوف ال يسمح بانضماـ وير المواطنيف 

( مف الميثاؽ وعدـ 35مادة )لمنقابات العمالية لحماية مصالحيـ، بالمخالفة ألحكاـ ال
وجود إطار قانوني في الدولة الطرؼ ينظـ حؽ المفاوضة الجماعية بيف العماؿ 

 وأصحاب األعماؿ حوؿ شروط العمؿ.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بكصالة حقوؽ العماؿ في حرية تكويف النقابات  .009

ـ، ووضع واالنضماـ إلييا وحرية ممارسة العمؿ النقابي مف أجؿ حماية مصالحي
 إطار قانوني لتنظيـ حؽ المصاوضة الجماعية بيف العماؿ وأصحاب األعماؿ. 

الحظت المجنة أف التنظيـ القانوني في الدولة الطرؼ ال يضمف حًدا أدنى  .021
لؤلجور يجري مراجعتو دورًيا وفًقا لمعدالت األسعار والتضخـ في قطاعات العمؿ وير 

 الحكومي. 
توصيتيا السابقة بصرض تشريع باألجر المناسب تذكر المجنة الدولة الطرؼ ب .020

يمبي نصقات وتكاليؼ المعيشة األساسية، وتوصي المجنة بوضع حد أدنى لأجور 
 وأف يجرى مراجعتو كؿ فترة وفقا لمعدالت األسعار والتضخـ. 

 
 الحؽ في الصحة

تضمف  2106( لسنة 06الحظت المجنة أف قانوف الصحة النفسية رقـ ) .022
ية لممريض، إال أنو لـ يميز بيف المرض النفسي والمرض العقمي في الحقوؽ األساس
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األماكف المخصصة لمعبلج، ولـ يتضمف جية إشرافية تتولى مراقبة قرارات اإلدخاؿ 
 اإللزامي لمعبلج. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بإنشاء ىيئة تتولى مراقبة تطبيؽ قانوف  .023
تظممات مف قرارات االحتجاز الصحة النصسي وحماية حقوؽ المرضى، وتمقي ال

اإللزامي لممرضى والصصؿ فييا لمتأكد مف عدـ وجود حاالت است الؿ لممرضى مف 
 قبؿ ذوييـ. 

ترحب المجنة بالبرام  والسياسات التي نفذتيا الدولة الطرؼ لمنيوض بالقطاع  .024
الصحي، وتحقيؽ مستويات متقدمة مف الخدمات الصحية، وبإطبلؽ نظاـ التأميف 

. إال أف المجنة الحظت وجود العديد مف المشاكؿ 2103لوطني في العاـ الصحي ا
في التمتع بالحؽ في الرعاية الصحية لفئة العمالة مف ذوي األجور المتدنية أو العمالة 

 وير الماىرة. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بإتخاذ تدابير لمعالجة أوضاع العمالة السائبة  .025

يـ حتى تسوية أوضاعيـ القانونية، لضماف حؽ كؿ لضماف تقديـ الرعاية الصحية ل
فرد في المجتمع في التمتع بأعمى مستوى مف الصحة البدنية والعقمية يمكف بموغو، 

 ( مف الميثاؽ. 12إعمااًل ألحكاـ المادة )
الحظت المجنة عدـ وجود قانوف ينظـ المسؤولية القانونية عف حاالت  .026

 ؿ الحوار التفاعمي مع وفد الدولة الطرؼ. األخطاء الطبية أو اإلىماؿ الطبي خبل
تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى المضي قدما في تنصيذ تعيداتيا بسف  .027

 تشريع ينظـ المسؤولية القانونية عف حاالت الخطأ أو اإلىماؿ الطبي. 
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 الحؽ في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النصسية أو الجسدية 
تقارير وجود تمييز تجاه بعض األطفاؿ ذوي الحظت المجنة مف خبلؿ ال .028

( 41اإلعاقة مف أبناء الوافديف في التمتع بالحؽ في التعميـ، إعمااًل ألحكاـ المادة )
 ( مف الميثاؽ. 4فقرة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ تدابير لتمتع األطصاؿ ذوي اإلعاقة  .029

نشاء مراكز حكومية بالحؽ في التعميـ المالئـ خصوصا مف بيف أبناء الواف ديف، وا 
 لأطصاؿ ذوي اإلعاقة غير القابميف لمدمج في المدارس. 

 
  الحؽ في التعميـ والحقوؽ الثقافية 

الحظت المجنة عدـ وجود إطار قانوني في الدولة الطرؼ لتنظيـ حرية البحث  .031
 العممي والنشاط المبدع، ولحماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عف اإلنتاج

 ( مف الميثاؽ. 2( الفقرة )42العممي أو األدبي أو الفني. إعماال ألحكاـ المادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بسف تشريعات لتعزيز البحث العممي والحريات  .030

األكاديمية، واألنشطة اإلبداعية، وأف تنظـ بالقانوف حماية المصالح المعنوية 
 ألدبي أو الصني. والمادية الناتجة عف اإلنتاج العممي أو ا

 
 النشر والمتابعة

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تنشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ونص  .032
التقرير والمبلحظات والتوصيات الختامية عمى ىذا التقرير عمى نطاؽ واسع، وفي 
أوساط السمطة القضائية والتشريعية واإلدارية والمنظمات وير الحكومية العاممة في 

ة، وكذلؾ لعامة الجميور، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى الوفاء الدول
 بالتزاماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني أو الحوار البناء. 
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف يحظى تنفيذ التوصيات الخاصة بوضع  .033
ستورية وتطبيؽ خطة العمؿ الوطنية لحقوؽ اإلنساف، وبتشكيؿ وتفعيؿ المحكمة الد

 العميا، بأولوية في تنفيذ التوصيات الختامية. 
ستقـو المجنة بمتابعة تنفيذ المبلحظات والتوصيات الختامية مع الدولة الطرؼ  .034

 دورًيا لموقوؼ عمى ما تـ انجازه. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تقدـ في تقريرىا الدوري الثاني، الذي يحؿ  .035

معمومات محددة ومحدثة عف تنفيذ جميع ، 2121موعد تقديمو في مايو/آيار 
 توصيات المجنة وعف إعماؿ الحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عند إعدادىا تقريرىا الدوري المقبؿ  .036
مشاورات واسعة النطاؽ مع الييئات المختصة والمنظمات وير الحكومية ومختمؼ 

 ة. الجيات العاممة في الدول
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 الثالثة عشر( الدورة 0ممحؽ رقـ )

 دولة قطرمناقشة تقرير  

 :لجنة حقوؽ اإلنساف العربية أعضاء

 المجنة رئيس محمد جمعة فزيع/ المستشار 

 عضو المجنة آمنة عمي المييري/ األستاذة 

 المجنة ومقرر التقرير وعض محمد خالد الضاحي/ المستشار 

 عضو المجنة درضى نديـ مرا/ األستاذة 

  /ضو المجنةع عبدالرحمف الشبرقياألستاذ 

 ضو المجنةع السفيرة/ نادية جفوف 

 :ولـ يتمكف مف الحضور كبًل مف  

 عضو المجنة جابر المري/ األستاذ 
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 الثالثة عشر( الدورة 2ممحؽ رقـ )

 دولة قطر مناقشة تقرير

 :دولة قطروفد 

 السفير/ فيصؿ بف عبد اهلل آؿ حنزاب 
مػػػػدير إدارة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف باإلنابػػػػة 

 )رئيس الوفد(بوزارة الخارجية 

 السيدة/ جوىرة السويدي  
سػػػػكرتير أوؿ بػػػػإدارة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف 

 بوزارة الخارجية.

 المقدـ/ سعد سالـ الدوسري 
مسػػػػػاعد مػػػػػدير إدارة حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف 

 بوزارة الداخمية

 الدكتورة/ حمدة حسف السميطي 
ة القطريػػػػة أمػػػػيف عػػػػاـ المجنػػػػة الوطنيػػػػ

لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػوـ بػػوزارة التعمػػيـ 
 والتعميـ العالي

 السيد/ حمد الشاوي 
ادارة الشػػػػػؤوف القانونيػػػػة بػػػػػوزارة  مػػػػدير
 العدؿ

 السيدة/ نجاة دىاـ العبد اهلل 
مػػػػػػػػدير إدارة شػػػػػػػػؤوف األسػػػػػػػػرة بػػػػػػػػوزارة 
التنميػػػػػػة اإلداريػػػػػػػة والعمػػػػػػػؿ والشػػػػػػػؤوف 

 االجتماعية

 السيد/ عمي جابر ظرماف 
وزارة بػػػػػإدارة الشػػػػػؤوف القانونيػػػػة  مػػػػدير

 الصحة العامة
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 السيدة/ بدرية عمي الحرمي 
رئيس قسـ تخطيط التنمية البشرية 

 وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءب

 السيدة/ نوره عمي حسف 
إخصائي برام  رعاية وتأىيؿ ذوي 
احتياجات خاصة أوؿ بإدارة شؤوف 

 األسرة

 السيد/ صالح الخالدي 
أوؿ بإدارة الشؤوف إخصائي قانوف 

القانونية بوزارة التنمية اإلدارية 
 والعمؿ والشؤوف االجتماعية

 الشيخ/ سعود وانـ فيصؿ آؿ ثاني 
باحث قانوني أوؿ بإدارة الشؤوف 
القانونية بوزارة التنمية اإلدارية 

 والعمؿ والشؤوف االجتماعية

 الدكتور/ محمد سعيد الطيب 
استشػػاري حقػػوؽ إنسػػاف بػػإدارة حقػػوؽ 

 اإلنساف بوزارة الخارجية
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 (الميثاؽ لجنة) العربية اإلنساف حقوؽ لجنة
 الرابعة عشر الدورة
0-5/7/2102 

 
 الميثاؽ مف 52 المادة بموجب األطراؼ الدوؿ مف المقدمة التقارير في النظر

 اإلنساف لحقوؽ العربي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 العربية اإلنساف حقوؽ لمجنة الختامية والتوصيات المالحظات
 (الميثاؽ لجنة)

 
 مجهورية العراق
 التقرير الدوري األوؿ 

 
 العربية الدوؿ جامعة

 2102 القاىرة،
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 تمييد:
ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير الدوري األوؿ المقدـ مف جميورية العراؽ  .0

( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في دورتيا الرابعة عشر، 48بمقتضى المادة )
بمقر جامعة الدوؿ العربية  2108تموز  يوليو/ 5 -0التي انعقدت خبلؿ الفترة 

 بالقاىرة، واعتمدت المبلحظات والتوصيات الختامية التالية. 
ترحب المجنة بتسمـ التقرير الدوري األوؿ لجميورية العراؽ وتشيد بالجيود المبذولة في  .2

إعداده مف قبؿ الدولة الطرؼ وبحرصيا عمى تقديمو في موعده المقرر، كما ترحب 
تفاعمي البناء الذي أجرتو مع وفد الدولة الطرؼ برئاسة السيد/ حسيف المجنة بالحوار ال

جاسـ الزىيري الوكيؿ األقدـ لوزارة العدؿ بجميورية العراؽ وعضوية ممثميف عف 
الجيات الحكومية ذات الصمة وممثميف عف حكومة إقميـ كوردستاف العراؽ، وتقدر 

 وية. المجنة ما قدَّمو الوفد مف معمومات خطية وردود شف
تؤكد المجنة عمى أفَّ ىذه المبلحظات والتوصيات الختامية ينبغي قراءتيا باالقتراف مع  .3

المبلحظات والتوصيات الختامية بشأف التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ، والتي اعتمدتيا 
 25إلى  09المجنة في أعقاب انعقاد دورتيا الرابعة في القاىرة خبلؿ الفترة مف 

 . 2104ديسمبر/ كانوف أوؿ 
 

 الجوانب اإلجرائية:
تقدر المجنة مراعاة التقرير الدوري األوؿ لمدولة الطرؼ، عمى نحو كبير، لمخطوط  .4

 اإلسترشادية والمبادئ التوجييية لمجنة إلعداد التقارير.
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التحديات التي تواجو اإلعماؿ الكامؿ لمحقوؽ والحريات الواردة في 
 الميثاؽ:

حالة حقوؽ اإلنساف في جميورية العراؽ خبلؿ الفترة تعرب المجنة عف قمقيا إزاء  .5
الزمنية المشمولة بالتقرير الدوري األوؿ لمدولة الطرؼ، وذلؾ في ضوء االنتياكات 
الواسعة والجسيمة والخطيرة لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي 

ظيـ داعش اإلنساني التي قامت بيا التنظيمات اإلرىابية المسمحة، السيما تن
والجماعات المرتبطة بو، ضد المدنييف بشكؿ عاـ وأقميات أثنية ودينية عديدة عمى 
وجو الخصوص مف خبلؿ استيدافيـ بشكؿ مباشر وعمى نحو واسع النطاؽ 

 ومنيجي.
واألوضاع األمنية وير  اإلرىابية تعرب المجنة عف أسفيا لما أسفرت عنو العمميات .6

جمؿ التمتع بالحقوؽ والحريات األساسية في المستقرة مف تأثير سمبي عمى م
صابات وأعماؿ  األرواح في كبيرة الدولة الطرؼ، ومف تجاوزات خطيرة وخسائر وا 

وتجنيد لؤلطفاؿ وتيجير  تعذيب واختطاؼ واوتصاب لمنساء واستعباد جنسي
ونزوح قسري، فضبًل عف تأثير تمؾ األوضاع الصعبة عمى التمتع بالحقوؽ 

األساسية  التحتية البنى جتماعية والثقافية؛ حيث أسفرت عف تدميراالقتصادية واال
الممتمكات الشخصية، وتدمير العديد مف المعالـ الدينية والتراثية  وفقداف العديد مف

 .األثرية والمدارس والجامعات ومؤسسات الدولة الخدمية األخري
شكموا عقبة كبيرة  تدرؾ المجنة أفَّ العمميات اإلرىابية وتدىور الوضع األمني قد .7

أماـ إعماؿ الحقوؽ المنصوص عمييا في الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ولكنيا 
ُتذّكر في الوقت ذاتو الدولة الطرؼ باستمرارية التزاماتيا الدولية في مجاؿ حقوؽ 

 اإلنساف بشكؿ كامؿ وبتحّمميا المسؤولية عف حماية جميع المدنييف.
ود الكبيرة التي تقوـ بيا الدولة الطرؼ مف أجؿ تعرب المجنة عف تقديرىا لمجي .8

فرض األمف وسيادة القانوف عمى كامؿ األراضي العراقية مف خبلؿ عمميات 
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تحرير المناطؽ التي سيطرت عمييا المنظمات اإلرىابية المسمحة، وتوفير ممرات 
إنسانية لضماف الخروج اآلمف لممدنييف مف مناطؽ االشتباؾ، وتوفير مخيمات 

زحيف مف ىذه المناطؽ وتوفير مستمزمات الحياة الضرورية ليـ. وتدرؾ المجنة لمنا
التحديات الجساـ التي تواجو القوات العراقية في ىذا الخصوص السيما مع 
استخداـ الجماعات اإلرىابية المسمحة لممدنييف كوسيمة لمحرب أو كدروع بشرية 

 إلعاقة تقدـ القوات العراقية.
ر السمبي لعمميات النزوح الجماعي واسعة النطاؽ التي حدثت تدرؾ المجنة التأثي .9

نتيجة العمميات اإلرىابية عمى أوضاع حقوؽ االنساف في الدولة الطرؼ، كما تعرب 
عف أسفيا لمظروؼ اإلنسانية الصعبة لمغاية التي يعاني منيا النازحوف داخؿ 

قية إليجاد حموؿ سريعة المخيمات. وتقدر المجنة، في الوقت ذاتو، جيود الحكومة العرا
نشاء  واثة النازحيف وا  لمتخفيؼ مف معاناة النازحيف وقياميا بإنشاء لجنة عميا إليواء وا 

 آالؼ وحدات اإليواء عمى شكؿ مخيمات جاىزة. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز وتكثيؼ جيودىا الرامية إلى تحسيف األوضاع  .01

منيا النازحوف في المخيمات. كما توصي اإلنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني 
بتعزيز التعاوف القائـ بيف الدولة الطرؼ والمنظمات الدولية واإلقميمية المتخصصة 

 مف أجؿ معالجة قضايا المشرديف داخميًا عمى نحو عاجؿ.
تدرؾ المجنة حجـ األعباء الجسيمة التي تقع عمى كاىؿ الدولة الطرؼ بالنسبة  .00

لمناطؽ التي تـ تحريرىا مف سيطرة الجماعات اإلرىابية إلعادة إعمار وتأىيؿ ا
المسمحة، وذلؾ بعد التدمير اليائؿ الذي لحؽ ببنيتيا التحتية فضبًل عف وجود مخمفات 

 حربية وعدد كبير مف األلغاـ في تمؾ المناطؽ، مما يعرقؿ عودة النازحيف. 
ىيئات إقميمية تدعو المجنة األطراؼ الصاعمة في المجتمع الدولي مف منظمات و  .02

سواء المادية  -ودولية، وكذلؾ الدوؿ المانحة إلى مواصمة وتعزيز تقديـ المساعدة 
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لمدولة الطرؼ في جيودىا الرامية إلى إعادة إعمار المناطؽ  -أو التقنية أو كالىما 
 التي تـ تحريرىا مف الجماعات اإلرىابية المسمحة تسيياًل لمعودة الطوعية لمنازحيف.

نة أىمية تعزيز وتكثيؼ جيود الدولة الطرؼ في مجاؿ بناء قدرات تؤكد المج .03
الحكومية والمسؤوليف  الوزارات مختمؼ مف المسؤوليف فييـ بمف العراقية، الكوادر

 لتطبيؽ مياراتيـ بيدؼ تعزيز اإلنساف؛ حقوؽ قضايا حوؿ عف إنصاذ القانوف،
 اإلنساف. حقوؽ مبادئ

 
 التطورات اإليجابية: 

التزاـ الدولة الطرؼ بإجراء انتخابات أعضاء مجمس النواب  تثمف المجنة .04
رغـ الظروؼ الصعبة التي مرت  2102العراقي في موعدىا المقرر في مايو/ آيار 

بيا البالد، وتقدر الجيود التي بذلتيا المصوضية العميا المستقمة لإلنتخابات في 
 تنظيـ العممية اإلنتخابية.

عية التي اتخذتيا جميورية العراؽ في مجاؿ ترحب المجنة بالتطورات التشري .05
 تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف منذ تقديـ التقرير األوؿ، وباألخص إصدار قانوف

( لسنة 12، وقانوف جواز السصر رقـ )2105 لسنة (00) رقـ االجتماعية الحماية
، وقانوف العمؿ رقـ 2105( لسنة 15، وقانوف األحزاب السياسية رقـ )2105

، 2105( لسنة 50، وقانوف السيطرة عمى الضوضاء رقـ )2105نة ( لس17)
، وقانوف عمميات زرع األعضاء البشرية 2105( لسنة 27وقانوف العصو العاـ )

، وقانوف مجمس القضاء األعمى رقـ 2105( لسنة 00ومنع اإلتجار بيا رقـ )
حماية ، وقانوف 2107( لسنة 52، وقانوف اإلدعاء العاـ رقـ )2107( لسنة 55)

، وقانوف 2107( لسنة 52الشيود والخبراء والمخبريف والمجني عمييـ رقـ )
 . 2107( لسنة 51المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )



 -251- 

زالت في  الحظت المجنة أفَّ عددًا مف مشاريع القوانيف المتصمة بحقوؽ اإلنساف ما .06
ىاب، ومشروع طور المناقشة والدراسة؛ ومنيا: مشروع تعديؿ قانوف مكافحة اإلر 

قانوف الحماية مف العنؼ األسري، ومشروع قانوف حماية الطصؿ، ومشروع قانوف 
حماية الطصؿ في إقميـ كوردستاف العراؽ. وتحث المجنة الدولة الطرؼ عمى التعجيؿ 
بعممية اعتماد مشاريع القوانيف المشار إلييا بعاليو مع ضماف توافقيا بالكامؿ مع 

 ر الدولية لحقوؽ اإلنساف ذات الصمة.أحكاـ الميثاؽ والمعايي
تثمف المجنة التصاعؿ االيجابي لمدولة الطرؼ مع ىيئات معاىدات حقوؽ اإلنساف  .07

خالؿ الصترة الزمنية المشمولة بالتقرير  -التابعة لأمـ المتحدة وتقديـ تقاريرىا 
ب، إلى لجنة القضاء عمى التمييز العنصري، ولجنة مناىضة التعذي -الدوري األوؿ 

 ولجنة حقوؽ الطصؿ، والمجنة المعنية باالختصاء القسري.
( 2102 – 2105ترحب المجنة بإصدار الدولة الطرؼ لخطة الطوارئ الوطنية ) .08

"المرأة واألمف والسالـ" ل رض  2111( لسنة 0125المتعمقة بقرار مجمس األمف )
الدولة وضع آليات لضماف تمثيؿ عادؿ ومشاركة كاممة لممرأة في كافة سمطات 

التشريعية والتنصيذية والقضائية عمى المستوييف المحمي والوطني، وكذلؾ مشاركة 
المرأة في كافة لجاف المصالحة ومصاوضات بناء السالـ وحؿ النزاعات ومجالس 

 تحقيؽ السمـ األىمي.
 التصدي حوؿ المتحدة واألمـ لجميورية العراؽ المشترؾ ترحب المجنة بالبياف .09

، وترحب بقياـ 2016 سبتمبر/ أيموؿ  23 بتاريخ لنزاعات الصادرالمتصؿ با لمعنؼ
 عمى منّسقيف بتعييف كوردستاف العراؽ إقميـ وحكومة اإلتحادية العراقية الحكومة

 إعداد مجاؿ في المتحدة األمـ مع لمتعاوف العنؼ الجنسي مجاؿ في مستوى عاؿ  
 المشترؾ. لمبياف التنصيذية الخطة

لدولة الطرؼ مع األمـ المتحدة لتنصيذ قرار مجمس األمف رقـ ترحب المجنة بتعاوف ا .21
، والذي بموجبو تقـو األمـ المتحدة بإرساؿ فريؽ تحقيؽ 2107( لعاـ 2172)
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دولي إلى جميورية العراؽ لمعمؿ عمى جمع األدلة لمساعدة القضاء العراقي في 
ابي والتي تصؿ محاكمة مرتكبي األعماؿ اإلجرامية التي ارتكبيا تنظيـ داعش اإلرى

 إلى جرائـ الحرب أو جرائـ ضد اإلنسانية أو اإلبادة الجماعية.
تشيد المجنة بتبني الدولة الطرؼ لعدد مف اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية  .20

المعنية بتعزيز أوضاع حقوؽ اإلنساف، وال سيما اإلستراتيجية الوطنية لمنيوض 
 (.2102-2105بواقع المرأة العراقية )

مف  2107المجنة بتشكيؿ لجنة في مجمس القضاء األعمى في عاـ ترحب  .22
عداد مقترحات  القضاة المتقاعديف أصحاب الخبرة لمراجعة القوانيف النافذة وا 

 لموائمة التشريعات العراقية مع اإللتزامات الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف. 
 2105لسنة  (1ترحب المجنة بإصدار إقميـ كوردستاف العراؽ لمقانوف رقـ ) .23

( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ 512الخاص بوقؼ العمؿ في اإلقميـ بالمادة )
التي تنص عمى اتخاذ دوافع الشرؼ ضمف الظروؼ  0252( لسنة 000)

المخصصة في عقوبات جرائـ القتؿ التي ترتكب بحؽ المرأة، وىو األمر الذي يعزز 
والتمييز القائـ عمى أساس المساواة أماـ القانوف ويساىـ في منع العنؼ 

 الجنس.
قرار يمنع نقؿ ممكية  2105تشيد المجنة بإصدار وزارة العدؿ العراقية عاـ  .24

صدار توجييات إلى جميع دوائر  العقارات المستولى عمييا ب ير وجو حؽ، وا 
التسجيؿ العقاري في جميع المناطؽ بإيقاؼ جميع المعامالت في المناطؽ التي 

 ماعات اإلرىابية المسمحة.وقعت تحت سيطرة الج
ترحب المجنة بالجيود العديدة التي تبذليا الدولة الطرؼ لمكافحة جرائـ االتجار  .25

بالبشر، وال سيما استحداث قسـ يختص بمكافحة تمؾ الجرائـ بوزارة الداخمية 
نشاء دار إليواء ضحايا الجريمة )البيت  ودعمو باإلمكانيات والموارد الالزمة، وا 
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عادة التأىيؿ، وتخصيص خط ساخف لتمقي اآلمف( وتقد يـ المساعدة والدعـ وا 
 الشكاوى والتبمي ات عف تمؾ الجرائـ.

ترحب المجنة بجيود وزارة الداخمية في تنظيـ دورات تدريبية لمعامميف فييا حوؿ  .26
موضوعات حقوؽ اإلنساف مف خالؿ مركز القيـ المينية وحقوؽ اإلنساف؛ 

ألسرة والطصؿ والتي تضـ ضابطات، وبتنظيـ دورات واستحداث مديرية شرطة حماية ا
دماج موضوعات حقوؽ اإلنساف وقضايا  تدريبية لمنتسبي شرطة حماية األسرة وا 

 العنؼ األسري في مناىج أكاديمية الشرطة. 
تقدر المجنة الجيود اإليجابية التي تمت في الدولة الطرؼ لحماية وتعزيز حقوؽ  .27

 مراكز في بتقديـ الخدمات الصحة ؾ قياـ وزارةاألشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذل
 وزارة تنصيذ وكذلؾ المجتمعية، التأىيؿ وبرامج الصناعية األطراؼ ومصانع التأىيؿ
 الداخمية اإلجتماعية، وقياـ وزارة الرعاية شبكة لبرامج والشؤوف اإلجتماعية العمؿ
 العامة األمانة توجييات إلى استناداً  اإلعاقة ذوي األشخاص لمراجعة منافذ بصتح

 مراجعاتيـ أثناء اإلعاقة ذوي األشخاص انسيابية بتسييؿ الوزراء الخاصة لمجمس
الحكومية. كما ترحب المجنة بقياـ وزارة التربية باستحداث شعب فنية  لمدوائر

متخصصة داخؿ القسـ المتخصص لذوي اإلعاقة باسـ )قسـ التربية الخاصة( 
تأليؼ مناىج ذوي اإلعاقة واإلحتياجات وباستحداث وحدة إدارية متخصصة ب

الخاصة. كما تشيد بجيود وزارة التربية بإقميـ كوردستاف العراؽ في مجاؿ دمج ذوي 
 اإلحتياجات التربوية الخاصة في المدارس.

 ترحب المجنة بإنشاء الييئة الوطنية العميا لشئوف المخدرات والمؤثرات العقمية. .28
بيا الدولة الطرؼ لتضميف المناىج الدراسية تشيد المجنة بالجيود التي قامت  .29

 مصاىيـ ومبادئ حقوؽ اإلنساف لنشر ثقافة حقوؽ االنساف.
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 تنصيذ المالحظات والتوصيات الختامية السابقة: 
تعرب المجنة عف ترحيبيا بالجيود المبذولة في الدولة الطرؼ لتنفيذ بعض  .31

األوؿ والتي اعتمدتيا المجنة  التوصيات الختامية التي أبدتيا المجنة بشأف التقرير
، وال سيما تمؾ المتعمقة بإتماـ برام  تدريبية لمموظفيف المكمفيف 2104في عاـ 

بإنفاذ القانوف بيدؼ اإلمتثاؿ لممعايير الدولية عند السيطرة عمى الحشود المدنية، 
والعمؿ عمى إدماج مبادئ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية في المناى  

صدار قانوف واألنشطة ا لتعميمية وبرام  التربية والتدريب الرسمية ووير الرسمية، وا 
والذي ينص عمى تحديد سف أدنى لبللتحاؽ  2105( لسنة 37العمؿ الجديد رقـ )

بالعمؿ ويحظر تشغيؿ األحداث في األعماؿ التي قد تضر طبيعتيا أو ظروؼ 
 العمؿ بيا بصحتيـ أو سبلمتيـ.

عمى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنصيذ تحث المجنة الدولة الطرؼ  .30
التوصيات الختامية الصادرة عنيا بشأف التقرير األوؿ والتي لـ تنصذ بالكامؿ أو 
، وال سيما التوصيات المتعمقة بضمانات توقيع عقوبة اإلعداـ،  بشكؿ كاؼ 
وحظر التعذيب، والحبس االحتياطي، والتعويض عف التوقيؼ أو اإلعتقاؿ 

غير القانوني، وقانوف مكافحة اإلرىاب، واعتماد مشروع قانوف  التعسصي أو
لمكافحة العنؼ األسري، ووضع قانوف متكامؿ لمطصؿ، ومراجعة التشريعات التي 
تنطوي عمى تمييز ضد المرأة في قوانيف العقوبات واألحواؿ الشخصية، وسف 

بما قانوف يتيح حرية الوصوؿ لممعمومات مف مصادرىا الرسمية وتداوليا 
يتوافؽ مع المعايير الدولية ذات الصمة، وزيادة األمواؿ المخصصة مف ميزانية 
نشاء نظاـ لمتأميف  الدولة لقطاع الصحة ب ية رفع مستوى الخدمات الصحية، وا 

 الصحي يضمف الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.
 

 



 -255- 

 المالحظات والتوصيات الختامية عمى التقرير الدوري األوؿ:
 المساواة وعدـ التمييز: الحؽ في

الحظت المجنة وجود تحديات كبيرة فيما يتعمؽ بالتطبيؽ الفعمي لمبدأ المساواة وعدـ   .32
التمييز بيف جميع مكونات المجتمع العراقي، األمر الذي ينتقص مف إعماؿ العديد مف 

 الحقوؽ المكفولة بموجب الميثاؽ.
لمناىضة التمييز، عمى أف  تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى إصدار تشريع شامؿ  .33

يتضّمف تعريصًا واضحًا لمتمييز ويحدد آليات قانونية وقضائية إلنصاؼ وتعويض 
ضحايا التمييز، والنظر في استحداث آلية وطنية مستقمة لتمقي ومعالجة الشكاوى 

 الناجمة عف التمييز.
اواة أماـ تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى زيادة جيودىا الرامية لتعزيز قيـ المس  .34

واحتراـ  المواطنة القانوف وعدـ التمييز واحتراـ اآلخريف والتسامح عماًل بمبدأ
التعددية، وذلؾ مف خالؿ زيادة البرامج والمشاريع الحكومية والمجتمعية اليادفة 

عمى أف تنصذ تمؾ  التربوية، المناىج لنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ تطوير
 سسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.البرامج بمشاركة المؤ 

تبلحظ المجنة استمرار التمييز عمى أساس الجنس في بعض مواد قانوف العقوبات رقـ  .35
( المتيف تنطوياف عمى تمييز 381و 377، وال سيما المادتيف )0969( لسنة 000)

دوافع ( التي تنص عمى اتخاذ 419فيما يتعمؽ بأركاف جريمة الزنا وعقوبتيا، والمادة )
الشرؼ ضمف الظروؼ المخففة في عقوبات جرائـ القتؿ التي ترتكب بحؽ المرأة، وىو 

( مف الميثاؽ؛ وسبؽ لمجنة أف أوصت 00و 3األمر الذي يشكؿ إخبلاًل بالمادتيف )
( بشأف التقرير األوؿ لمدولة الطرؼ بإزالة التمييز ضد المرأة في 49في توصيتيا رقـ )

 مواد قانوف العقوبات.
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صي المجنة الدولة الطرؼ مجددًا بأىمية إل اء أي تمييز عمى أساس الجنس تو  .36
( إعمااًل 512و 121و 177في قانوف العقوبات العراقي، وتحديدًا المواد )

 ( مف الميثاؽ.00و 1ألحكاـ المادتيف )
%( كحد أدنى مف مقاعد مجمس النواب العراقي 25تأخذ المجنة عممًا بتخصيص ) .37

%( كحد أدنى مف مقاعد المجمس الوطني لمنساء في 31لمنساء، وتخصيص )
إقميـ كوردستاف العراؽ، إال أنيا تبلحظ مف خبلؿ اإلحصائيات الواردة في الرد 
الكتابي لمدولة الطرؼ بشأف التساؤالت المسبقة لمجنة ضعؼ تمثيؿ النساء في 

 المناصب العميا والقيادية بالوزارات والييئات المختمفة بالدولة الطرؼ.
تدعو المجنة الدولة الطرؼ لمضاعصة جيودىا الرامية لتمكيف النساء مف تقمد  .38

 المناصب والمواقع القيادية، التنصيذية والتشريعية والقضائية والييئات المستقمة.
 

 الحؽ في الحياة والسالمة البدنية:
تعرب المجنة عف أسفيا تجاه اإلنتياكات التي طالت الحؽ في الحياة والسبلمة  .39

دنية بالدولة الطرؼ، خبلؿ الفترة الزمنية التي يشمميا التقرير، نتيجة لمجرائـ الب
 المروعة التي ارتكبتيا التنظيمات اإلرىابية بحؽ الشعب العراقي.

وشاممة ومحايدة في  عاجمة تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى إجراء تحقيقات .41
ت خالؿ سيطرة الحؽ في الحياة والسالمة البدنية التي حدث حاالت انتياؾ

التنظيمات اإلرىابية المسمحة عمى بعض المناطؽ في الدولة الطرؼ وبسرعة 
وحصوؿ الضحايا وذوييـ عمى الجبر واإلنصاؼ  القضاء إلى المتيميف إحالة

 الكامؿ.
تدرؾ المجنة التحديات الصعبة التي تواجو القوات العراقية في التصدي والقضاء  .40

ة خاصًة مع استخداـ األخيرة لممدنييف كدروع عمى الجماعات اإلرىابية المسمح
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خبلؿ بعض العمميات  المدنييف أرواح في بشرية، ولكنَّيا تأسؼ لوقوع خسائر
 العراقية. العسكرية التي قامت بيا قوات

تطالب المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ جميع اإلحتياطات والتدابير اإلحترازية الممكنة  .42
لعسكرية التي تستيدؼ محاربة التنظيمات اإلرىابية ا وتنصيذ العمميات عند التخطيط

المسمحة، وذلؾ لحماية المدنييف كأولوية قصوى مع احتراـ مبدأي التمييز 
 والتناسب.

الحظت المجنة تفاقـ اآلثار السمبية المترتبة عمى انتشار األلغاـ في المناطؽ التي  .43
لسبلمة وحياة المدنييف  سيطرت عمييا التنظيمات اإلرىابية بما يمثؿ تيديدًا خطيراً 

 النازحيف ويعرقؿ عودتيـ إلى مناطقيـ األصمية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بوضع خطة عاجمة تستيدؼ إزالة تمؾ األل اـ وتييئة  .44

المناطؽ المتضررة لعودة الحياة اآلمنة بيا، كما توصي الدولة الطرؼ بتعزيز 
 مية المتخصصة في ىذا الشأف. التعاوف مع الوكاالت والمنظمات الدولية واإلقمي

تقدر المجنة الجيود التي تبذليا الدولة الطرؼ لمعالجة مشكمة المقابر الجماعية التي  .45
تحتوي عمى رفات ضحايا التنظيمات اإلرىابية المسمحة، وتدرؾ المجنة حجـ الصعاب 

 التي تواجييا الدولة في اكتشاؼ تمؾ المقابر.
جيودىا المبذولة الكتشاؼ المقابر الجماعية،  توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة .46

( لذوي الضحايا المبما عف DNAوبالنظر في إنشاء قاعدة بيانات لمحمض النووي )
 اختصائيـ خالؿ السنوات الماضية، لتسييؿ عممية التعرؼ عمى ىوية الضحايا.

الذي ألغى قرار مجمس قيادة  2107( لسنة 62ترحب المجنة بصدور القانوف رقـ ) .47
والذي كاف يعاقب باإلعداـ في بعض  0981( لسنة 0630لثورة )المنحؿ( رقـ )ا

جرائـ السرقة، إال أفَّ المجنة تبلحظ استمرار اتساع نطاؽ األفعاؿ أو الجرائـ المعاقب 
( مف الميثاؽ، وتبدي أسفيا لعدـ تنفيذ الدولة 6عمييا باإلعداـ بالمخالفة لممادة )

ؿ مناقشة التقرير األوؿ، وأوردتو في الخطة الطرؼ ما سبؽ وأف تعيدت بو خبل
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(، بشأف الحد مف الجرائـ المعاقب 2104 – 2101الوطنية العراقية لحقوؽ اإلنساف )
عمييا باإلعداـ وقصرىا عمى الجنايات بالغة الخطورة. كما تبلحظ المجنة استمرار 

أو  وياب نص قانوني بشأف حؽ كؿ محكـو عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب العفو
( 42استبداليا بعقوبة أخؼ. عممًا بأفَّ ىاتيف المسألتيف كانتا محؿ توصية المجنة رقـ )

مف المبلحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتيا عقب مناقشة التقرير األوؿ لمدولة 
 .2104الطرؼ في عاـ 

تعيد المجنة تذكير الدولة الطرؼ بأىمية موائمة تشريعاتيا الجنائية مع أحكاـ  .48
( مف الميثاؽ، بحيث تضمف عدـ جواز الحكـ بعقوبة اإلعداـ إال في 5لمادة )ا

الجنايات بال ة الخطورة وتنص عمى حؽ المحكـو عميو بعقوبة اإلعداـ في طمب 
 العصو أو استبداليا بعقوبة أخؼ. 

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ 287الحظت المجنة أف نص المادة ) .49
( مف الميثاؽ، 2( فقرة )7ازالت ال تتسؽ مع أحكاـ المادة )م 0970( لسنة 23)

والخاصة بتأجيؿ تنفيذ حكـ اإلعداـ في المرأة الحامؿ والمرضعة لمدة عاميف عمى 
تاريخ الوالدة، تغميبًا لممصمحة الفضمى لمرضيع؛ وسبؽ لمجنة أف أوصت الدولة 

( مف 43قـ )الطرؼ بتعديؿ قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية في التوصية ر 
المبلحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتيا المجنة عقب مناقشة التقرير األوؿ 

 .2104في عاـ 
( مف قانوف 227توصي المجنة الدولة الطرؼ مجددًا بتعديؿ نص المادة ) .51

أصوؿ المحاكمات الجزائية بما يكصؿ تأجيؿ تنصيذ عقوبة اإلعداـ عمى المرأة 
 انقضاء عاميف عمى تاريخ الوالدة. الحامؿ واألـ المرضع حتى 

تأخذ المجنة عممًا بما ورد في تقرير الدولة الطرؼ حوؿ إعداد مشروع قانوف  .50
لتنفيذ اإلتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب وويره مف ضروب المعاممة أو العقوبة 
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القاسية أو البلإنسانية أو الميينة، ووضع تعريؼ مناسب يتفؽ مع التزامات الدولة 
 طرؼ بموجب االتفاقية. ال
توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في وضع تعريؼ لجريمة التعذيب في  .52

تشريعيا الوطني بما يتوافؽ مع اإلتصاقية الدولية لمناىضة التعذيب وغيره مف 
ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة، واعتبار جريمة 

 ة الخطورة، وتشديد العقوبة عمى مرتكبييا، وكصالة حؽ التعذيب مف الجنايات بال
 الضحايا في التعويض وجبر الضرر.

الحظت المجنة مف خبلؿ التقارير وجود مزاعـ ببعض ممارسات لمتعذيب بيدؼ  .53
 الحصوؿ عمى االعترافات مف المتيميف في مرحمة التحقيؽ أو االستجواب.

خاصة بالحماية مف التعذيب عمى نحو الحظت المجنة عدـ تنفيذ توصياتيا السابقة ال .54
كاٍؼ، وال سيما فيما يتعمؽ بعدـ تناسب العقوبات المقررة مع خطورة الجريمة، وعدـ 
كفاية اإلجراءات التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لمحماية مف التعذيب ومحاسبة الجناة 

عادة تأىيميـ؛ وىما التوصي نصاؼ ضحايا التعذيب وتعويضيـ وجبر أضرارىـ وا  تيف وا 
( مف التوصيات الختامية التي أصدرتيا المجنة عقب مناقشة التقرير األوؿ 45و 44)

 .2104لمدولة الطرؼ في عاـ 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة النظر في تبني استراتيجية وطنية لمحماية  .55

مف التعذيب وتجريمو والمعاقبة عميو بعقوبات تتناسب مع خطورتو مع التأكيد عمى 
از التذرع بأية ظروؼ استثنائية كمبرر الرتكاب جرائـ التعذيب، خاصة وأف عدـ جو 

( 5الحماية مف التعذيب مف بيف الحقوؽ التي ال يجوز تقييدىا وفؽ أحكاـ المادة )
( مف الميثاؽ. كما توصي المجنة بتكثيؼ البرامج التدريبية لموظصي إنصاذ 2فقرة )

تعذيب والمعايير الدولية في ىذا الخصوص القانوف بشأف الضوابط القانونية لحظر ال
 وكذلؾ القواعد الخاصة بشروط االحتجاز.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بتوفير سبؿ انتصاؼ فعالة وآمنة لضحايا التعذيب  .56
لإلبالغ عف الجريمة، وبصتح تحقيقات جادة في تمؾ البالغات، وبالنظر في 

شكاوى التعذيب وغيره مف إنشاء آلية وطنية مستقمة لموقاية والتحقيؽ في 
 ضروب المعاممة القاسية أو الميينة.

 
 مكافحة الرؽ واإلتجار باألشخاص:

تبدي المجنة أسفيا لجرائـ اإلتجار باألفراد واإلسترقاؽ واإلستغبلؿ الجنسي التي   .57
ارتكبيا مسمحو التنظيمات اإلرىابية خبلؿ الفترة الزمنية التي يشمميا التقرير والتي 

يادة كبيرة في أعداد الضحايا، ال سيما مف النساء واألطفاؿ المنتميف نجـ عنيا ز 
 إلى عدد مف الجماعات اإلثنية والدينية.

تعرب المجنة عف قمقيا إزاء المعمومات الواردة بشأف عمميات اإلتجار واإلستغبلؿ  .58
الجنسي لمنساء والفتيات في مخيمات البلجئيف السورييف استغبلاًل لظروفيـ 

 ة والمعيشية السيئة. اإلقتصادي
توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية لمنع اإلتجار بالبشر،   .59

وبالنظر في وضع خطة وطنية لمكافحة تمؾ الجرائـ، وباتخاذ اإلجراءات والتدابير 
الالزمة لصتح تحقيقات جّدية وعاجمة في جميع حاالت اإلتجار بالبشر، وتشجيع 

ددة عمى تقديـ بالغات وشكاوى تجاه اإلنتياكات التي الضحايا عبر وسائؿ متع
تعرضوا ليا، وضماف محاسبة مرتكبي تمؾ الجرائـ، أيًا كانت صصاتيـ أو 
مناصبيـ. كما توصي بحصوؿ الضحايا عمى الجبر الكامؿ، وسبؿ الحماية 

 الالزمة.
عادة تأىيؿ   .61 توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة المراكز المتخصصة إليواء وا 

ضحايا جرائـ اإلتجار بالبشر، نصسيًا وجسديًا، وضماف سيولة وصوؿ الضحايا 
إلى تمؾ المراكز مع تزويدىا بالموارد الكافية لإلضطالع بمياميا وتقديـ الدعـ 
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، وباستمرار التنسيؽ والتعاوف مع المنظمات الدولية ومنظمات  القانوني الالـز
 المجتمع المدني في ىذا الشأف.

مف قبؿ التنظيمات  األطفاؿ مسألة تجنيد عف قمقيا إزاء انتشار تعرب المجنة  .60
شراكيـ لمتثقيؼ العقائدي لتمؾ المنظمات اإلرىابية وتعرضيـ أعماؿ العنؼ،  في وا 

وانتحارييف، وىو ما يشكؿ  كمحاربيف لمتدريب واستخداـ األطفاؿ معسكرات وانتشار
 ( مف الميثاؽ.2( فقرة )01مخالفة ألحكاـ المادة )

وصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ كافة التدابير الالزمة عمى نحو عاجؿ وفوري ت  .62
لمكافحة تجنيد األطصاؿ وضماف عدـ إشراكيـ في النزاعات المسمحة، وضماف 
المحاسبة والمالحقة القانونية لكؿ مف تثبت مشاركتو في ذلؾ األمر، وكذلؾ إعادة 

 .تأىيؿ الضحايا مف األطصاؿ
تعاقب بشكؿ  مادة أي عمى ال يحتوي العراقي الحالي القانوف الحظت المجنة أفَّ   .63

شراكيـ في النزاعات األطفاؿ عمى تجنيد صريح  مف القانوف يخمو كما المسمحة، وا 
اإلرىابية، وتأخذ عممًا في الوقت ذاتو بما  العصابات قبؿ مف المجند لمطفؿ تعريؼ

مسبقة لمجنة بأفَّ مشروع قانوف ورد في الرد الكتابي لمدولة الطرؼ عمى التساؤالت ال
 حماية الطفؿ يتضمف نصًا يحظر تجنيد واشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة.

 تعريؼ توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إقرار نصوص قانونية تضع  .64
شراكيـ بالنزاعات المسمحة.  المجند لمطصؿ واضح  ومعاقبة تجنيد األطصاؿ وا 

 
 اليو:القضاء وحؽ المجوء 

الحظت المجنة وقوع اعتداءات عمى بعض القضاة وموظفي المحاكـ في الدولة   .65
 الطرؼ، وىو األمر الذي تري أنو يؤثر عمى استقبلؿ القضاء وحسف سير العدالة.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة زيادة جيودىا المبذولة لضماف استقالؿ   .66
و تيديدات، إعمااًل ألحكاـ المادة القضاء وحماية القضاة مف أي تدخؿ أو ض وط أ

 ( مف الميثاؽ.02)
ترحب المجنة بالتدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لكفالة اإلعانة العدلية   .67

لممتيميف في القضايا الجنائية؛ لكنيا تبلحظ عدـ كفالة اإلعانة العدلية لغير القادريف 
 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )03)ماليًا في القضايا وير الجنائية، وفقًا ألحكاـ المادة 

توصي المجنة الدولة الطرؼ بكصالة اإلعانة العدلية ل ير القادريف ماليًا في   .68
 ( مف الميثاؽ.0( فقرة )01القضايا غير الجنائية، إعمااًل ألحكاـ المادة )

 0970( لسنة 23الحظت المجنة أف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )  .69
ة األمد لفترات اإلحتجاز رىف المحاكمة، والتي يمكف أف وضع حدودًا زمنية طويم

( الفقرة 019تصؿ إلى ربع الحد األقصى لمعقوبة المقررة لمتيمة وفقًا ألحكاـ المادة )
 )ج( مف القانوف المشار إليو.

تدعو المجنة الدولة الطرؼ إلى مراجعة أحكاـ تشريعاتيا الجنائية لضماف عدـ   .71
رىف المحاكمة لصترات طويمة، وبحيث تكصؿ تمؾ المراجعة استمرار احتجاز المتيميف 

( فقرة 05أال يكوف الحبس االحتياطي ىو القاعدة العامة، إعمااًل ألحكاـ المادة )
 ( مف الميثاؽ. 5)

الحظت المجنة احتجاز أشخاص أو متيميف آلجاؿ طويمة دوف توجيو اتيامات   .70
ؽ المختصة خبلؿ المدد الزمنية محددة ليـ، أو التأخر في عرضيـ عمى جيات التحقي

 المنصوص عمييا في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضماف تمتع   .72

جميع األشخاص الخاضعيف لواليتيا بالحؽ في الحرية واألماف الشخصي، وجميع 
الميثاؽ، ال سيما تقديـ الموقوفيف  ( مف05الحقوؽ المنصوص عمييا في المادة )
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أو المعتقميف بتيـ جزائية دوف تأخير أماـ أحد القضاة أو أحد الموظصيف المخوليف 
 قانونًا بمباشرة وظائؼ قضائية.

الحظت المجنة استمرار وياب قواعد قانونية خاصة بالحؽ في التعويض عف   .73
ض كؿ مف تثبت براءتو بموجب التوقيؼ أو اإلعتقاؿ التعسفي أو وير القانوني، وتعوي

( مف الميثاؽ؛ 09و 04حكـ بات في الدولة الطرؼ، بالمخالفة ألحكاـ المادتيف )
وسبؽ لمجنة أف أوصت الدولة الطرؼ بمواءمة تشريعاتيا في ىذا الخصوص، بموجب 

( مف المبلحظات والتوصيات الختامية التي أصدرتيا المجنة عقب 46التوصية رقـ )
 .2104األوؿ لمدولة الطرؼ في عاـ  مناقشة التقرير

تعيد المجنة التأكيد عمى توصيتيا المتعمقة بضرورة سف تشريع خاص يضمف   .74
الحؽ في التعويض لكؿ شخص عف التوقيؼ أو اإلعتقاؿ التعسصي أو غير 

 القانوني، ولكؿ مف تثبت براءتو بموجب حكـ بات. 
( مف 2( فقرة )47ادة )الحظت المجنة أف نظاـ المخبر المنصوص عميو في الم  .75

قد يحوؿ دوف تمكيف  0970( لسنة 23قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية رقـ )
المتيميف مف مواجيتو أو تمكيف دفاعيـ مف مناقشتو باعتباره شاىدًا أو مواجيتو 
بشيود النفي، وىو ما يتعارض مع األحكاـ األخري الواردة في قانوف أصوؿ 

( فقرة 06(، ويتعارض كذلؾ مع أحكاـ المادة )073، 62المحكمات الجزائية )المواد 
 ( مف الميثاؽ.5)

( مف قانوف أصوؿ المحاكمات 57توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعديؿ المادة )  .76
الجزائية، بشكؿ يتوافؽ مع األحكاـ المنصوص عمييا في الميثاؽ؛ لضماف حؽ كؿ 

 متيـ في مناقشة شيود اإلتياـ بنصسو أو بواسطة دفاعو.
حظت المجنة وجود ظروؼ صعبة في سجوف ومرافؽ احتجاز الدولة الطرؼ، ال ال .77

سيما االكتظاظ الشديد، وضعؼ المنشئات والمرافؽ الصحية، وضعؼ برام  إعادة 
 التأىيؿ واإلصبلح.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة تنصيذ تعيداتيا التي أبدتيا مف خالؿ   .78
صدار قانوف إدارة السجوف وأماكف االحتجاز، الردود التكميمية والحوار التصاعمي و  ا 

واتخاذ كافة التدابير الالزمة لمعالجة مشكمة اكتظاظ السجوف وضماف معاممة جميع 
األشخاص المحروميف مف حريتيـ معاممة إنسانية تحتـر الكرامة المتأصمة في 

 ( مف الميثاؽ.21اإلنساف، إعمااًل ألحكاـ المادة )
 

 دنية:الحريات السياسية والم
 2105( لسنة 36ترحب المجنة بصدور قانوف األحزاب السياسية رقـ )  .79

وبالتعددية الحزبية المسموح بيا في الدولة الطرؼ، إال أفَّ المجنة اطمعت عمى تقارير 
/ج( 32/0/سادسًا، 24تشير إلى عدـ التزاـ بعض األحزاب السياسية بأحكاـ المواد )

 مف القانوف.
لطرؼ بضرورة العمؿ عمى اإلنصاذ الكامؿ ألحكاـ قانوف توصي المجنة الدولة ا  .81

/ج( بما يضمف 12/0/سادسًا، 25األحزاب السياسية، بما في ذلؾ المواد )
 ( مف الميثاؽ.25الممارسة السياسية السممية في ضوء أحكاـ المادة )

( مف الدستور العراقي الصادر 025تبلحظ المجنة أنَّو عمى الروـ مف أف المادة )  .80
، تنص عمى ضماف الحقوؽ اإلدارية والسياسية والثقافية والتعميمية 2115عاـ في 

لمقوميات المختمفة، إال أفَّ النص الدستوري اشترط أف ُينظـ ذلؾ بقانوف، ولـ تقدـ 
 الدولة الطرؼ ثمة معمومات تفيد بصدور قانوف ُمنظـ لتمؾ الحقوؽ.

ـ الحقوؽ التي وردت توصي المجنة الدولة الطرؼ بسرعة إصدار قانوف ينظ  .82
( مف الدستور، وعمى أف يكصؿ ىذا القانوف الحقوؽ المنصوص 025في المادة )

( مف الميثاؽ بشأف حؽ األقميات في التمتع بثقافاتيا 25عمييا في المادة )
 واستخداـ ل تيا وممارسة تعاليـ دينيا.
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بالدولة ترحب المجنة بالممارسة الفعمية لحؽ المواطنيف في التظاىر السممي   .83
الطرؼ، ولكنَّيا الحظت مف خبلؿ التقارير فض بعض التظاىرات السممية، واستخداـ 
القوة المفرطة في بعض األحياف، وعدـ تأميف بعض التظاىرات مف تعدي أطراؼ 

 أخري مسمحة وير حكومية.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بصتح تحقيقات مستقمة وشصافة في مزاعـ فض   .84

بالقوة المصرطة، وبما يصضي إلى محاسبة األشخاص الذيف يثبت التجمعات السممية 
تورطيـ في اعتداءات جسدية أو حاطة بالكرامة اإلنسانية خالؿ فض تمؾ 

 التجمعات.
 

 حؽ الممكية:
تعرب المجنة عف أسفيا لقياـ الجماعات اإلرىابية المسمحة بممارسة انتياكات  .85

تيبلء عمى أمبلؾ المواطنيف أثناء واسعة لمحؽ في الممكية الفردية مف خبلؿ اإلس
 .سيطرة تمؾ الجماعات عمى بعض المناطؽ في الدولة الطرؼ

توصي المجنة الدولة الطرؼ بضماف تنصيذ التوجييات الصادرة إلى جميع دوائر  .86
التسجيؿ العقاري بإيقاؼ جميع المعامالت في المناطؽ التي وقعت تحت سيطرة 

لحؽ الممكية الخاصة المكصوؿ بموجب المادة  الجماعات اإلرىابية المسمحة إعماالً 
 ( مف الميثاؽ.10)
 

 حرية الرأي والتعبير:
تأخذ المجنة عممًا بأفَّ مشروع قانوف حرية التعبير عف الرأي واإلجتماع والتظاىر   .87

 .السممي في طور اإلجراءات التشريعية في الدولة الطرؼ
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 حرية التعبير نوفقا توصي المجنة الدولة الطرؼ بضماف اتساؽ مشروع  .88
 مواد الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف والمعايير السممي مع والتظاىر والتجمع
 ذات الصمة. الدولية القانونية

تأخذ المجنة عممًا بأفَّ مشروع قانوف الحؽ في الوصوؿ إلى المعمومات اليزاؿ   .89
بلحظات ( مف الم51يخضع لئلجراءات التشريعية، وتشير مجددًا إلى توصيتيا رقـ )

 عقب مناقشة التقرير األوؿ لجميورية العراؽ. 2104والتوصيات الصادرة عاـ 
توصي المجنة الدولة الطرؼ مجددًا باإلسراع في إصدار قانوف يتيح حرية  .91

الوصوؿ لممعمومات مف مصادرىا الرسمية وتداوليا بما يوافؽ المعايير الدولية ذات 
 ( مف الميثاؽ.12مادة )الصمة وذلؾ إعمااًل لمصقرة األولى مف ال

تعرب المجنة عف أسفيا الستيداؼ الجماعات اإلرىابية لمصحفييف وتعرض عدد  .90
منيـ لمقتؿ والشروع في القتؿ والتيديد بالقتؿ والعنؼ واالختطاؼ في الدولة الطرؼ، 

برئاسة وكيؿ وزارة العدؿ لمتابعة ممؼ  2107وتأخذ عممًا بتشكيؿ لجنة في عاـ 
صحفييف ومنع اإلفبلت مف العقاب تضـ في عضويتيا ممثميف عف اإلعتداءات ضد ال

 .مجمس القضاء األعمى ووزارتي الدفاع والداخمية ونقابة الصحفييف
 الصحصييف، توصي المجنة الدولة الطرؼ بمضاعصة جيودىا الرامية إلى حماية .92
لمجنة لمقانوف. كما توصي بقياـ ا وفقاً  المسؤولية التحقيؽ وتحميؿ الجناة يتـ وبأف

برئاسة وكيؿ وزارة العدؿ لمتابعة ممؼ اإلعتداءات ضد  2107التي تشكمت في عاـ 
الصحصييف ومنع اإلفالت مف العقاب؛ بوضع مقترحات محددة عمى مستوى 

 التشريعات والسياسات تكصؿ توفير الحماية الالزمة لمصحصييف لالضطالع بعمميـ.
 

  حماية األسرة وبخاصة النساء واألطصاؿ:
فيو العنؼ  حظ المجنة ارتفاع معدالت حوادث وجرائـ العنؼ ضد المرأة، بماتبل .93

األسري والعنؼ واإلستغبلؿ الجنسي والعنؼ القائـ عمى النوع اإلجتماعي، في 
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تنظيـ داعش  لسيطرة البلتي خضعف والفتيات النساء الدولة الطرؼ، خاصةً 
 ت داخميًا.اإلرىابي وتعرضف لئلسترقاؽ الجنسي، والبلجئات والمشردا

تأخذ المجنة عممًا مع األسؼ استمرار اختطاؼ عدد مف النساء مف قبؿ التنظيمات   .94
 اإلرىابية المسمحة. 

 2104تأخذ المجنة عممًا بقياـ حكومة إقميـ كوردستاف العراؽ بإنشاء لجنة في عاـ   .95
لجمع المعمومات والمتابعة بيدؼ تحرير النساء المختطفات مف قبؿ تنظيـ داعش 

عادة الناجيات إلى مساكنيـ وتوفير المستمزمات الحياتية ليف وتأىيميف اإل رىابي وا 
 نفسيًا بيدؼ إعادة إدماجيف في المجتمع، مع تخصيص ميزانية مناسبة ليا.

جميع اإلجراءات  -عمى نحو عاجؿ  -توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ   .96
زلف يقعف تحت سيطرة التنظيمات والتدابير الالزمة إلنقاذ النساء والصتيات الالتي ما

 اإلرىابية المسمحة وتقديـ الجناة إلى العدالة.
 ىامة القوات العراقية لمناطؽ استعادة تحث المجنة الدولة الطرؼ، السيما مع  .97

تنظيـ داعش اإلرىابي، عمى تقديـ المساعدة إلى النساء واألطصاؿ  لسيطرة خاضعة
ـ أو إنقاذىـ مف الرؽ أو اإلختطاؼ مف ضحايا العنؼ الذيف يجري إطالؽ سراحي

 واإلنسانية. القانونية الخدمات عمى الناجيف حصوؿ إلى الرامية اإلجراءات وتبسيط
لمشروع تعديؿ قانوف الرعاية  2107تأخذ المجنة عممًا بإقرار مجمس الوزراء في عاـ   .98

بمجمس وأنَّو حاليًا قيد اإلجراءات التشريعية  0981( لسنة 026اإلجتماعية رقـ )
النواب، وأنَّو وفقًا ليذا المشروع تكوف مف بيف مياـ دور الرعاية اإلجتماعية تقديـ 

كما تأخذ المجنة عممًا أيضًا بقياـ وزارة العمؿ والشئوف  الرعاية لضحايا العنؼ األسري.
، يسمى "آمف" لضحايا العنؼ األسري 2108االجتماعية بافتتاح مبلذ في شير مارس 

إليواء ضحايا العنؼ األسري في إقميـ كوردستاف العراؽ في عاـ وبتأسيس مراكز 
. 2100تنفيذًا لقانوف مناىضة العنؼ ضد المرأة الصادر في اإلقميـ في عاـ  2104
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تعرب المجنة عف قمقيا لعدـ كفاية الحماية المتوفرة لضحايا العنؼ مف النساء نتيجة و 
 لمتاحة ليا.قمة عدد دور اإليواء فضبًل عف ضعؼ اإلمكانيات ا

قانوف الرعاية اإلجتماعية  تحث المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إقرار تعديؿ  .99
بحيث تكوف مف بيف مياـ دور الرعاية اإلجتماعية  0221( لسنة 025رقـ )

تقديـ الرعاية لضحايا العنؼ األسري. كما توصي المجنة بوضع سياسة شاممة 
 داعش اإلرىابي مقاتمي تنظيـ مف تزوجف المواتي والصتيات إلعادة تأىيؿ النساء

 مف العنؼ أخرى أشكاؿ إلى تعرضف   أو أ غت ِصبف   أو أ سترِققف   المواتي أو باإلكراه
 والنصسي الطبي الدعـ خدمات عمى تقديـ عمى أف تشتمؿ والجسدي الجنسي

واإلجتماعي بيدؼ دمجيـ في المجتمع وتوفير مالجئ/مراكز إيواء لمضحايا 
وتزويد تمؾ المراكز  العنؼ األسري أو الجنسي مف ممجأ عف ثفيبح المواتي

 بالموارد الالزمة.
تأخذ المجنة عممًا بموافقة مجمس الوزراء عمى مشروع قانوف الحماية مف العنؼ  .011

حالتو إلى مجمس النواب منذ فترة زمنية طويمة.  األسري وا 
زمة إلعتماد توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الال  .010

مشروع قانوف الحماية مف العنؼ األسري، وتؤكد عمى أىمية توفيره لضمانات 
االجتماعي،  بالنوع المرتبط والعنؼ األسري والجنسي قانونية لمتصدي لمعنؼ

وأف ينص عمى آليات لتقديـ الشكاوى وأف يولي اىتماـ باألبعاد ذات الصمة 
لزاـالضحاي بالتأىيؿ والرعاية الالحقة وحماية  القانوف إنصاذ مسؤولي ا، وا 

في جميع المزاعـ في ىذا الخصوص  وحيادي وشامؿ فوري بشكؿ بالتحقيؽ
الجنسي. كما توصي المجنة الدولة الطرؼ  العنؼ مرتكبي محاسبة وضماف

 بنشر التوعية حوؿ القانوف في المجتمع فور إصداره.
ؿ والشئوف االجتماعية تأخذ المجنة عممًا بالنشاطات التي تقـو بيا وزارة العم .012

 2106حوؿ قضية مناىضة العنؼ ضد المرأة، كما تأخذ عممًا بتشكيؿ في عاـ 
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فرؽ متجولة لمراقبة وضع المرأة في إقميـ كوردستاف العراؽ لرصد الشكاوي بيدؼ 
التحقيؽ فييا ومعاقبة المخالفيف، وبإقامة عدد مف الدورات وورش العمؿ بيدؼ 

 جنسي في إقميـ كوردستاف العراؽ.توعية النساء مف العنؼ ال
 التدريبية توصي المجنة مجددًا بأىمية قياـ الدولة الطرؼ بزيادة النشاطات .013

 إلنصاذ بالنوع االجتماعي المتعمقة الجوانب حوؿ إنصاذ القانوف لمسؤولي المتخصصة
المرأة حتى يتمكنوا مف التصدي  ضد قضايا العنؼ الخصوص وجو وعمى القوانيف،

سالمة  االعتبار في لجميع أشكاؿ العنؼ ضد المرأة عمى نحو يأخذ بشكؿ فعاؿ
 .األوؿ المقاـ في الضحية

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز جيودىا الرامية إلى زيادة أنشطة التوعية في  .014
وسائؿ اإلعالـ بعدـ مقبولية العنؼ ضد المرأة وبآثاره السمبية عمى المجتمع 

سيما بتوفير معمومات لمضحايا عف  الجرائـ، وال والتشجيع عمى اإلبالغ عف ىذه
 جميع قنوات اإلبالغ وكذلؾ سبؿ الحماية المتاحة ليف. 

لسنة  (000) رقـ العراقي العقوبات تبلحظ المجنة أنَّو عمى الروـ مف أف قانوف .015
 يجوز إسقاط أنو عمى منو تنص (398إال أفَّ المادة ) الجنسي، االعتداء يجـر 0969

  .الضحية مف المعتدي تزوج إذا ء الجنسيتيـ اإلعتدا
 العقوبات العراقي ( مف قانوف122المادة ) توصي المجنة الدولة الطرؼ بمراجعة .016

 اإلعتداء أو باالغتصاب المتيميف بزواج تسمح التي 1969 لسنة (000) رقـ
 ضدىـ. المرفوعة القضايا عف التنازؿ مقابؿ الجنسي

المبكر والزواج القسري لمفتيات؛ وذلؾ عمى  تبلحظ المجنة انتشار حاالت الزواج .017
 0959( لسنة 088( مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ )9الروـ مف أفَّ المادة )

تحظر الزواج القسري. كما تشعر المجنة بالقمؽ ألف ىذه المادة تنطبؽ فقط إذا لـ يكف 
ال إذا قدـ قد تـ الدخوؿ بالزوجة، كما ال تنظر المحكمة في حاالت الزواج القسري إ

 الضحية شكوي.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ تدابير فعالة مف أجؿ إنياء الزواج  .018
( مف الميثاؽ التي تؤكد عمى 11القسري اتساقًا مع الصقرة األولى مف المادة )

"عدـ انعقاد الزواج إال برضا الطرفيف رضاء كاماًل ال إكراه فيو"، وتوصي بالنظر 
 0252( لسنة 022مف قانوف األحواؿ الشخصية رقـ ) (2في تعديؿ المادة )

بحيث ينطبؽ حظر الزواج القسري سواء تـ الدخوؿ بالزوجة أـ لـ يتـ ذلؾ 
األمر، وتحثيا عمى تنظيـ حمالت لمتوعية بشأف اآلثار الضارة لمزواج المبكر 
والزواج القسري عمى الصحة البدنية والعقمية لمصتيات، تكوف موجية إلى األ سر 

 وكافة شرائح وفئات المجتمع دوف استثناء.
األطفاؿ خبلؿ السنوات  تجاه العنؼ معدالت تعرب المجنة عف أسفيا الرتفاع .019

الماضية في ظؿ األوضاع األمنية وير المستقرة وتعرض أعداد كبيرة مف األطفاؿ 
والجنسي مف قبؿ الجماعات اإلرىابية المسمحة.  الجسدي واإلعتداء لمقتؿ والخطؼ

تأخذ المجنة عممًا بإعداد برام  لتأىيؿ أطفاؿ المناطؽ المحررة بالتعاوف مع كما 
 عدد مف منظمات المجتمع المدني.

توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية  .001
األطصاؿ مف العنؼ واإلست الؿ الجنسي ولتحرير جميع األطصاؿ الذيف أسرىـ 

عادة جمع شمميـ بأسرىـ، وتقديـ كؿ ما يمـز مف تنظيـ داعش اإلرىابي، و  ا 
خدمات الدعـ الطبي والنصسي ليـ. كما توصي المجنة بزيادة تخصيص الموارد 
البشرية والتقنية والمالية الضرورية لمراكز الرعاية البديمة وخدمات حماية 
عادة  الطصؿ ذات الصمة مف أجؿ تيسير إعادة تأىيؿ األطصاؿ المودعيف لدييا وا 

 دماجيـ في عائالتيـ وفي المجتمع.إ
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتعزيز عمؿ ىيئة رعاية الطصولة وتمكينيا مف  .000

رصد إعماؿ حقوؽ الطصؿ العراقي ومعالجة قضاياه بطريقة تتسـ بالسرعة 
 والصاعمية.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بتطبيؽ المبدأ المتعمؽ باعتبار مصمحة الطصؿ  .002
األساسي في جميع اإلجراءات والقرارات التشريعية واإلدارية  الص ضمى المعيار

والقضائية المتخذة في شأنو، وكذلؾ في جميع السياسات والبرامج والمشاريع 
( مف 11( مف المادة )1التي تتعمؽ بالطصؿ وتؤثر فيو، وذلؾ تنصيذًا لمصقرة )

 الميثاؽ.
بإعداد مشروع قانوف  2103 تأخذ المجنة عممًا بقياـ ىيئة رعاية الطفولة منذ عاـ .003

حماية الطفؿ يضع تعريفًا لمطفؿ عمى أنَّو كؿ شخص لـ يتـ الثامنة عشر عامًا، وذلؾ 
بيدؼ حماية الطفؿ مف استغبللو أو تجنيده أو إشراكو في النزاعات المسمحة، وأفَّ 

 مشروع القانوف اليزاؿ يخضع لمدراسة والتشاور حولو.
التعجيؿ بعممية اعتماد مشروع قانوف حماية تحث المجنة الدولة الطرؼ عمى  .004

الطصؿ مع ضماف توافقو بالكامؿ مع أحكاـ الميثاؽ ومع االلتزامات الدولية 
 لجميورية العراؽ في مجاؿ حقوؽ الطصؿ.

 
 الحؽ في العمؿ والضماف االجتماعي وحرية تكويف الجمعيات والنقابات المينية:

والذي كفؿ  2105( لعاـ 37قـ )ترحب المجنة بصدور قانوف العمؿ الجديد ر  .005
المساواة بيف الرجؿ والمرأة في األجور والعبلوات والبدالت فضبًل عف منحيا بعض 
المزايا التفضيمية التي تتمثؿ بالحصوؿ عمى إجازات خاصة بأجر كامؿ في حاالت 
الحمؿ واإلنجاب، وحظر إرواـ المرأة الحامؿ أو المرضع عمى أداء عمؿ إضافي أو 

عده الجية الصحية المختصة مضرًا بصحة األـ أو الطفؿ، أو إذا اثبت أي عمؿ ت
الفحص الطبي وجود خطر كبير عمى صحة األـ أو الطفؿ، كما حظر تشغيؿ المرأة 
العاممة في األعماؿ المرىقة أو الضارة بالصحة. وترحب المجنة بتحديد سف أدنى 

ؿ األحداث أو دخوليـ عامًا وبحظر تشغي 05لبللتحاؽ بالعمؿ بحيث ال يقؿ عف 
مواقع العمؿ في األعماؿ التي قد تضر طبيعتيا أو ظروؼ العمؿ بيا بصحتيـ أو 
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سبلمتيـ أو أخبلقيـ. كما تشيد بحظر القانوف لجميع أشكاؿ العمؿ الجبري أو 
 اإللزامي، وحظر التحرش الجنسي. 

النقابية تشيد المجنة بما تضمنو قانوف العمؿ الجديد مف تأكيد لمبادئ الحرية  .006
واإلقرار الفعمي بحؽ المفاوضة الجماعية والحؽ في اإلضراب وفؽ ضوابط محددة 

  بالقانوف.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بالتنصيذ الصعاؿ لمواد قانوف العمؿ الجديد  .007

( مف 15وترجمتو في لوائح وسياسات تنصيذية إعمااًل لمضموف المادة )
 الميثاؽ.

 السيما مع تداعيات الدولة الطرؼ في البطالة تبلحظ المجنة ارتفاع معدالت .008
وما  مدنيـ مف اإلرىابية التي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة مف المواطنيف العمميات

توقؼ العديد مف األنشطة اإلقتصادية والتجارية والزراعية، كما  مف عف ذلؾ نجـ
 االجتماعي. واالستقرار السمـ عمى تبلحظ التأثير السمبي لمبطالة

 تنشط أف شأنيا مف تنموية سياسات المجنة الدولة الطرؼ بتبنيتوصي  .009
إلى زيادة فرص العمؿ، ال سيما  نحو يدفع الخاص واالستثمار عمى القطاع

العمؿ. كما توصي  عف العاطميف ألكثر األفراد والصئات حرمانًا وتيميشًا ولتش يؿ
بما  لمينيا والتطوير التدريب برامج عمى الحكومي اإلنصاؽ المجنة بتوسيع

البطالة. وتوصي  معدؿ مف ويخصض عمؿ لمعاطميف فرص توفير في يساىـ
 المجنة كذلؾ الدولة الطرؼ بتوفير إحصاءات مصنَّصة بشأف البطالة.

تأخذ المجنة عممًا باستحداث دائرة الحماية اإلجتماعية لممرأة التابعة لوزارة العمؿ  .021
 لمطمقات والعازبات وويرىف. والشؤوف االجتماعية، والتي ُتعنى باألرامؿ وا

توصي المجنة الدولة الطرؼ بتصعيؿ وتعزيز دور دائرة الحماية اإلجتماعية  .020
لممرأة بوزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية بما يحصظ حقوؽ األرامؿ والمطمقات 

 والعازبات وغيرىف.
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 تبلحظ المجنة تصاعد ظاىرة عمالة األطفاؿ وتعرضيـ لئلستغبلؿ االقتصادي في .022
 قسري، ونزوح تيجير عمميات وحدوث خارطة الفقر واتساع عدـ اإلستقرار األمني ظؿ

 واألعماؿ المزارع في أبناءىا إلى تشغيؿ األسر مف الكثير وىو ما أدَّي إلى اضطرار
وير المنتظمة، كما يعمؿ العديد منيـ في أوضاع تتسـ بالخطورة ويكونوف  الصناعية

 ي.فييا عرضة لمعنؼ ولبلعتداء الجنس
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا الرامية إلى ضماف تطبيؽ مواد  .023

قانوف العمؿ الجديد فيما يتعمؽ باإللتزاـ بالسف األدنى لاللتحاؽ بالعمؿ وشروط 
عمؿ األحداث، وتوصي أيضًا بقياـ الدولة الطرؼ باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاسبة 

( 15( مف المادة )1، وذلؾ إعمااًل لمصقرة )كؿ مف ينتيؾ مواد القانوف ذات الصمة
 مف الميثاؽ.

توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في تعديؿ قانوف الضماف االجتماعي رقـ  .024
واالجتماعية، وبما يكصؿ  االقتصادية بما يواكب التطورات 1971 لسنة (12)

 ودعـ الصقر حالة تخصيؼ في لممشموليف بأحكامو مستوى معيشي الئؽ، وبما يسيـ
 الميمشة، وكذلؾ دعـ قيـ التكافؿ اإلجتماعي. الصئات
 

 الحؽ في التنمية وفي مستوى معيشي كاؼ وفي بيئة سميمة:
تبلحظ المجنة أف التقرير الدوري األوؿ لمدولة الطرؼ لدي عرضو لجيود تنفيذ   .025

( بشأف زيادة االىتماـ بالبرام  التنموية بما يسيـ في خفض 60التوصية رقـ )
ت الفقر، قد ركز عمى جيود إعداد اإلستراتيجية الوطنية لمتخفيؼ مف الفقر التي معدال

( ولـ يوضح جيود الدولة الطرؼ لمتخفيؼ مف 2104-2101تغطي الفترة الزمنية )
 الفقر خبلؿ الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير الدوري األوؿ.
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لفية في قطاعات تبلحظ المجنة تراجع مؤشرات تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤل  .026
الصحة والتعميـ والتخفيؼ مف الفقر السيما بعد سيطرة الجماعات اإلرىابية 

 المسمحة عمى عدة مناطؽ في الدولة الطرؼ.
الفقر في الدولة الطرؼ، السيما مع تفاقـ أزمة  نسبة تبلحظ المجنة ارتفاع  .027

 بالحقوؽ عالمجتم أفراد بتمتع يتعمؽ كبير فيما ووجود تفاوت التيجير والنزوح،
 المحافظة والمدينة في الريؼ وبيف جية، مف وأخري محافظة اإلقتصادية بيف

 .أخري جية مف الواحدة
الصعبة التي يعاني منيا األشخاص  اإلنسانية تبلحظ المجنة األوضاع  .028

 المشرديف داخميًا في مخيمات النازحيف.
حسيف المجنة الدولة الطرؼ ببذؿ المزيد مف الجيود في سبيؿ ت يتوص  .029

ظروؼ سكف المشرديف داخميًا وزيادة الموارد المخصصة ليـ وأف تدرج، عمى 
سبيؿ األولوية، قضايا المشرديف داخميًا في برامج الدولة المتعمقة بالمساعدة 
االجتماعية، كما توصي بالنظر في تبسيط إجراءات التسجيؿ لحصوليـ عمى 

الحصص ال ذائية يتعمؽ بإمكانية الحصوؿ عمى  الخدمات، وخاصة فيما
وخدمات التعميـ بشكؿ مستقؿ عف أوراؽ إثبات اليوية في ضوء أف غالبيتيـ ال 

 يمتمكوىا.
توصي المجنة الدولة الطرؼ مجددًا بزيادة االىتماـ بالبرامج التنموية بما   .031

 يسيـ في خصض معدالت الصقر.
ة تبلحظ المجنة ىشاشة األمف الغذائي في الدولة الطرؼ والنسب المرتفع  .030

النتشار نقص التغذية المزمف وتقـز النمو الجسماني لدي األطفاؿ نتيجة سوء 
 التغذية السيما في بعض المناطؽ.
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا، بما في ذلؾ في إطار مشروع   .032
نظاـ التوزيع العاـ، في سبيؿ إعماؿ الحؽ في ال ذاء لكؿ فرد، ال سيما الصئات 

 مشة.المحرومة والمي
تبلحظ المجنة نقص الوحدات السكنية في الدولة الطرؼ بما يؤثر سمبًا عمى إعماؿ   .033

 ( مف الميثاؽ.38المادة )
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا الرامية إلى إيجاد حموؿ  سكنية   .034

طويمة األجؿ لمنازحيف، عمى النحو المنصوص عميو في السياسة الوطنية لإلسكاف 
 .جية الوطنية لحموؿ المأوى طويمة األجؿواإلستراتي

 
 الحؽ في الصحة:

تأخذ المجنة عممًا بتدىور الوضع الصحي في الدولة الطرؼ نتيجة لؤلعماؿ   .035
 األمر الذي عدد كبير مف األشخاص، اإلرىابية والظروؼ األمنية السيما مع نزوح

يـ. كما تأثرت بشدة ل المستقبمة الصحية والمراكز لممستشفيات اإلستيعابية القدرة فاؽ
 عمييا المسيطر المناطؽ الرعاية الصحية مف حيث مدي توافرىا وجودتيا، السيما في

قبؿ الجماعات اإلرىابية المسمحة، وتحديدًا حدوث نقص في المرافؽ الصحية،  مف
نتيجة استيدافيا، وكذلؾ األدوية والمواـز الطبية واألطباء وويرىـ مف أصحاب 

وا في قطاع الصحة الذيفالميارات العامميف  العنؼ في ظؿ تعرض  مع أسرىـ مف فرُّ
 الكثير منيـ لمتيديد والقتؿ.

تأخذ المجنة عممًا بما ورد في تقرير الدولة الطرؼ بقياـ وزارة الصحة بوضع خطة   .036
( ترتكز عمى تقديـ خدمات صحية تمبي احتياج 2107-2103استراتيجية لؤلعواـ )

والعمؿ عمى تكامؿ الخدمات بيف القطاعيف العاـ  الفرد بمواصفات نوعية عالية
والخاص، وتشيد المجنة بتقديـ خدمات وقائية وعبلجية لمنازحيف والمناطؽ المحررة مف 
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عصابات داعش اإلرىابية باإلضافة إلى الخدمات الوقائية والعبلجية لبلجئيف 
 السورييف.

 دادات المياه الصالحةتبلحظ المجنة افتقار مخيمات البلجئيف والنازحيف إلى إم  .037
 وسوء النفايات وتراكـ تجمع تعاني مف المخيمات أومب أف عف فضبلً  لمشرب،
صحة  عمى ويؤثر والفايروسات، لؤلوبئة حاضنة مما يعد بيئة الصحي، الصرؼ

 المخيمات. ىذه في البلجئيف والنازحيف
 توصي المجنة الدولة الطرؼ بالعمؿ عمى توفير مياه نظيصة وخدمات صرؼ  .038

 داخؿ الطبية صحي مراعية لمبيئة وتوفير الطعاـ بأسعار معقولة ودعـ الوحدات
 الطبية.  والمستمزمات والمقاحات األدوية مخيمات الالجئيف ب ية توفير

توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف تعطي أولوية لوضع خطة عمؿ إلعادة   .039
العصابات اإلرىابية البنى التحتية في قطاع الصحة في المناطؽ المحررة مف سيطرة 

المسمحة؛ تيدؼ إلى إنشاء وتأىيؿ المؤسسات الصحية وتزويدىا بالكوادر 
 والمستمزمات الطبية الالزمة.

 تأخذ المجنة عممًا بتقديـ مشروع قانوف الضماف الصحي إلى البرلماف.  .041
توصي المجنة الدولة الطرؼ باإلسراع في إصدار قانوف الضماف الصحي بما   .040

 الصحية لجميع فئات المجتمع.  يضمف الرعاية
سيما في حالة األميات  تبلحظ المجنة ارتفاع معدؿ الوفيات النفاسية، وال  .042

القاصرات، في المناطؽ الريفية والوسطى والجنوبية، وعدـ تمكف العديد مف النساء مف 
 الحصوؿ عمى فرص كافية لتنظيـ األسرة.

ير الضرورية لمحد مف توصي المجنة الدولة الطرؼ باتخاذ جميع التداب  .043
الوفيات النصاسية مع التركيز عمى المناطؽ الريصية والوسطى والجنوبية، وكذلؾ 

 تعزيز جيودىا في مجاؿ تنظيـ األسرة.
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تبلحظ المجنة أف كثيرًا مف المناطؽ في الدولة الطرؼ تعاني مف درجة مرتفعة مف   .044
 والعصابات األمنية األجيزة بيف مواجيات مستوي التموث السيما تمؾ التي تشيد

األسمحة والذخائر وما ينت  عنيا  أنواع استخداـ لمختمؼ مف عنيا وما ينجـ اإلرىابية
مف تمّوث، مما يعيؽ إعماؿ حؽ كؿ فرد في التمتع بأعمى مستوي مف الصحة بموجب 

لى 39المادة ) ( مف الميثاؽ، وىو ما أدَّي إلى وجود معدؿ مرتفع لوفيات الرّضع وا 
 .في معدالت اإلصابة بالسرطاف وفي العيوب الِخمقية لدي األطفاؿ حدوث زيادة

توصي المجنة الدولة الطرؼ ببذؿ جيود مكثصة إلزالة جميع أنواع مخمصات   .045
الحروب والتوعية حوؿ األنواع المختمصة منيا، وباتخاذ تدابير لمحماية و تزويد 

 رعاية صحية.األطصاؿ الذيف حدثت ليـ إصابات أو أمراض بكؿ ما يمـز مف 
 مموثة نتيجة أنيار إلى وروافدىا الرئيسية األنيار مف تبلحظ المجنة تحوؿ كثير  .046

 التي المحطات كفاءة انخفاض ظؿ في بيئية كارثة ما يشكؿ البشرية، وىو المخمفات
 في المحطات معالجة فاعمية وكذلؾ انخفاض وجو العموـ، عمى معيا تتعامؿ

موثة. وتأخذ عممًا بما أوضحو وفد الدولة الطرؼ خبلؿ والم السامة لممواد المستشفيات
الحوار التفاعمي مف تأثر تموث مياه األنيار نتيجة تقميؿ الحصص المائية لجميورية 

 العراؽ مف دوؿ الجوار.
توصي المجنة الدولة الطرؼ بإعطاء أولوية قصوى إلى معالجة تموث األنيار   .047

البشرية واتخاذ تدابير عاجمة في ىذا  الرئيسية وروافدىا وتنقيتيا مف المخمصات
 الخصوص.

تأخذ المجنة عممًا بجيود الدولة الطرؼ في إقامة الدورات التدريبية والحمبلت   .048
التوعوية لنشر ثقافة مكافحة المخدرات، ولكنَّيا في ذات الوقت تشعر بالقمؽ إزاء 

خدمات لموقاية  -عمى نحو كاؼ –الزيادة في تعاطي المراىقيف لممخدرات وعدـ توافر 
 .منيا
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توصي المجنة الدولة الطرؼ بتكثيؼ جيودىا لضماف تنصيذ مواد قانوف   .049
بما في ذلؾ قياـ مركز  2107( لسنة 51المخدرات والمؤثرات العقمية رقـ )

خاصة  -تأىيؿ المدمنيف بالدور المنوط بو وفقًا لمقانوف، وكذلؾ نشر الوعى
ات، وذلؾ عف طريؽ التوسع في عف أضرار ومخاطر المخدر  -لدى المراىقيف

تنصيذ برامج مدرسية وحمالت إعالمية في ىذا الخصوص. كما توصي المجنة 
أيضًا بقياـ الدولة الطرؼ بتوفير عالج إلدماف المخدرات يمكف الوصوؿ إليو 

 بسيولة.
 

 الحؽ في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النصسية أو الجسدية:
تبذليا "ىيئة رعاية ذوي اإلعاقة واإلحتياجات  تيتثمف المجنة الجيود ال  .051

اإلعاقة، وتعرب المجنة  ذوي حقوؽ األشخاص حوؿ الوعي إذكاء في الخاصة"
عف قمقيا إزاء تزايد عدد األشخاص ذوي اإلعاقة بالدولة الطرؼ بسبب العمميات 

زاء مواجية األشخا ص اإلرىابية والوضع األمني وير المستقر وانتشار األلغاـ، وا 
 والمساعدات الحماية إلى الوصوؿ في ويرىـ مف أكثر لعقبات ذوي اإلعاقة

 اإلنسانية.
 ذوي إلحتياجات المخصصة اإلتحادية الموازنة تبلحظ المجنة عدـ مواكبة  .050

 .المتزايدة ليـ اإلحتياجات مع اإلعاقة
توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة النسبة المخصصة إلحتياجات األشخاص   .052

 اقة في الموازنة االتحادية.ذوى اإلع
 عمميات في بصاعمية اإلعاقة ذوي األشخاص توصي المجنة بمشاركة منظمات  .053

كما توصي الدولة الطرؼ بإشراؾ ذوي اإلعاقة  بحقوقيـ، المتعمقة القرارات صنع
في وضع السياسات المرتبطة بجيود إعادة اإلعمار في المناطؽ التي تضررت 

 ( مف الميثاؽ. 51عماؿ العنؼ إعمااًل لممادة )بنيتيا التحتية مف جراء أ
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 رعاية تدعو المجنة  الدولة الطرؼ إلى تعزيز أوجو الدعـ المقدمة لييئة  .054
 الخاصة مف الناحيتيف المالية واإلدارية. واإلحتياجات اإلعاقة ذوي األشخاص

 وصوؿ تسيؿ مرافؽ وجود إلى العراؽ في التحتية البنية تبلحظ المجنة افتقار  .055
 األمانة مف توجيو وجود مف العامة، وذلؾ بالروـ في الحياة اإلعاقة ذوي شخاصاأل

تصاميـ األبنية والمرافؽ  أف تكوف بضرورة الحكومية الدوائر إلى الوزراء لمجمس العامة
 اإلعاقة. ذوي األشخاص مف قبؿ واإلستخداـ الوصوؿ سيمة العامة

 ( لسنة38رقـ ) الخاصة تياجاتواإلح اإلعاقة ذوي قانوف تضمنو مما عمى الروـ  .056
 بما العاـ النقؿ وسائؿ توفير ضرورة إلى إشارة واضحة ( مف05المادة ) في 2103
لزاـ لذوي الجسماني والتكويف يتوافؽ  أفَّ  إال المياـ، ىذه بتولي النقؿ وزارة اإلعاقة، وا 

 مع المتوافقة العاـ النقؿ وسائؿ توفير في واضح وجود قصور المجنة الحظت
 اإلعاقة.  تياجات ذوياح
توصي المجنة الدولة الطرؼ بتدعيـ البنية التحتية بمرافؽ تسيؿ وصوؿ   .057

 النقؿ وزارة األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة العامة، كما توصي بضرورة التزاـ
 القانوف ( مف05في المادة ) ما ورد بتنصيذ يتعمؽ فيما والتعميمات الضوابط بإصدار
 في التنقؿ. اإلعاقة ذوي األشخاص حؽ وؿح 2101 ( لسنة12رقـ )

 تبلحظ المجنة أف العديد مف مراكز إعادة التأىيؿ وورش األطراؼ الصناعية وير  .058
 لمقياـ المختصة والكوادر المالي الدعـ توفير مف حيث متابعة ويحتاج إلى فاعؿ
 دواألعدا ال تتناسب اإلستيعابية طاقاتيا وجو، ىذا فضبًل عف أف أتـ عمى بعمميا
 .الدولة الطرؼ بيا تمر التي الظروؼ بسبب ذوي اإلعاقة مف الكبيرة

 بالموارد اإلعاقة بذوي الخاصة التأىيؿ مراكز بدعـ توصي المجنة الدولة الطرؼ  .059
اإلعاقة،  ذوي عممية تأىيؿ األشخاص في بدورىا الالزمة لمقياـ المالية والبشرية

 ىذا في بيا المعموؿ الدولية يرالمعاي وفؽ جديدة تأىيؿ مراكز بناء والنظر في
 الخصوص.
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تبلحظ المجنة صعوبة وصوؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة إلى المباني المدرسية،   .061
والعجز في توفير المدرِّسيف المؤىميف تأىيبًل خاصًا، واإلفتقار إلى خدمات مبلئمة 

 في مجاؿ تنمية الطفولة مف أجؿ األطفاؿ ذوي اإلعاقة.
رؼ بتسييؿ وصوؿ األطصاؿ ذوي اإلعاقة إلى توصي المجنة الدولة الط  .060

المباني المدرسية، وتأىيؿ مدرسيف لمتعامؿ معيـ واإلىتماـ بتقديـ خدمات تنمية 
( مف المادة 5الطصولة موجية ومناسبة لأطصاؿ ذوي اإلعاقة إعمااًل لمصقرة )

 ( مف الميثاؽ.51)
 الخاصة االحتياجاتو  اإلعاقة تبلحظ المجنة أنَّو عمى الروـ مف أف قانوف ذوي  .062

 أىداؼ ضمف مف /خامسًا( إلى أنو3المادة ) في قد أشار 2103  ( لعاـ38رقـ )
 الدولة دوائر في الخاصة واالحتياجات اإلعاقة لذوي عمؿ فرص ىو إيجاد القانوف
 /أواًل( تنص عمى أف06والخاص، كما أف المادة ) المختمط والقطاع العاـ والقطاع

 وظائؼ العاـ القطاع وشركات بوزارة المرتبطة وير والجيات تخصص الوزارات
أفَّ المجنة  %( مف مبلكيا". إال5عف ) تقؿ الخاصة ال واالحتياجات اإلعاقة لذوي

 التزاؿ محدودة في التطبيؽ. اإلعاقة ذوي لؤلشخاص التوظيؼ أف فرص تبلحظ
 توصي المجنة الدولة الطرؼ بزيادة جيودىا الرامية إلى ضماف إنصاذ نظاـ  .063

الحصص الخاص باألشخاص ذوي اإلعاقة في القطاعيف العاـ والخاص إنصاذًا 
( لعاـ 12رقـ ) الخاصة واالحتياجات اإلعاقة فعميًا تنصيذًا لمواد قانوف ذوي

عمااًل لمصقرة ) 2101  ( مف الميثاؽ.51( مف المادة )5ذات الصمة وا 
 الخاصة االحتياجاتو  اإلعاقة تبلحظ المجنة أنَّو عمى الروـ مف أف قانوف ذوي  .064

 قاعدة توفير ضرورة أشار إلى /تاسعًا(05المادة ) في 2103 ( لسنة38رقـ )
 المسوحات خبلؿ مف اإلعاقة، ونوع حسب العمر اإلعاقة ذوي حوؿ بيانات
 في المجاالت ليـ ومشاريع لبرام  والتخطيط العبلقة، ذات والقطاعات األسرية

أنَّو يوجد  الدولة، إال تعتمدىا التي اتواإلستراتيجي السنوية الخطط ضمف كافة
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اإلعاقة، مما  ذوي وتصنيؼ األشخاص أعداد عف الموثقة اإلحصائيات نقص في
 تطوير يعيؽ وبالتالي واألحتياجات، الثغرات لكافة شامؿ إجراء تقييـ يعيؽ

 .مناسبة في ىذا الخصوص سياسات
 ودقيؽ ومحدث شامؿ توصي المجنة الدولة الطرؼ بالنظر في إعداد إحصاء  .065

اإلعاقة مصنؼ حسب العمر والجنس ونوع اإلعاقة ونسبة ذوى  ذوي لأشخاص
 اإلعاقة في سوؽ العمؿ.

ذوي  األشخاص وبمشاركة توعية، حممة بوضع توصي المجنة الدولة الطرؼ  .066
 ومكافحة اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوؽ حوؿ الوعي مستوى رفع بيدؼ اإلعاقة،

 .العامة الحياة في ركتيـوتعزيز مشا التمييز ضدىـ،
 

 الحؽ في التعميـ والحقوؽ الثقافية: 
تبلحظ المجنة مع القمؽ التأثير السمبي الكبير لمعمميات اإلرىابية عمى العممية  .067

التعميمية بالدولة الطرؼ، وذلؾ نتيجًة قصؼ وتدمير العديد مف المباني المدرسية، 
مع حدوث حاالت لئلختطاؼ وتعرض أمف وسبلمة الطمبة والمدرسيف لمخاطر عدة 

قامة العديد مف األسر المشردة داخميًا في مباف مدرسية.  ليـ، وا 
 وأف صعبة تعميمية أوضاع مف يعانوف النازحيف مازالوا الطمبة تبلحظ المجنة أف .068

 استيعاب باإلضافة إلى ىذا مؤىمة، لمنازحيف وير المخصصة كمدارس األبنية بعض
 الطمبة أومب وفقداف مف قدرتيا، أكثر لطمبةمف ا لعدد النازحيف مدارس بعض

منيا، مما يؤثر عمى إمكانية  نزحوا التي المدارس مف لؤلوراؽ الثبوتية النازحيف
 التحاقيـ بالمدارس.

توصي المجنة بأف تتخذ الدولة الطرؼ جميع التدابير الضرورية إلعادة إدماج  .069
عطاء األولوية إلصالح األطصاؿ المتأثريف باألوضاع األمنية في النظاـ التعمي مي، وا 

 وترميـ المباني المدرسية مع النظر في إمكانية إقامة منشآت مدرسية مؤقتة مف
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عادة دمجيـ في المدارس المخصصة لمجميع في  أجؿ األطصاؿ المشرديف داخميًا وا 
أقرب وقت ممكف، وتبني آليات فعالة لمحد مف ظاىرة التسرب مف المدارس. كما 

التدابير الضرورية لحماية األطصاؿ وىـ في طريقيـ إلى  توصي باتخاذ جميع
المدارس، وكذلؾ حماية المنشآت التعميمية وطاقـ التدريس. وتدعو المجنة الدولة 
الطرؼ إلى النظر في نقؿ األشخاص المشرَّديف داخميًا إلى مباف  غير مدرسية، إذا 

 الوقت نصسو.كاف ذلؾ ممكنًا مف الناحية العممية، مع ضماف سالمتيـ في 
تشيد المجنة بالجيود التي قامت بيا الدولة الطرؼ في سبيؿ التصدي لتدمير  .071

مواقع التراث الثقافي ونيب القطع األثرية ذات األىمية الثقافية، إال أنَّيا تعرب عف 
قمقيا إزاء استمرار قياـ الجماعات اإلرىابية المسمحة بارتكاب تمؾ األعماؿ عمى 

 نطاؽ واسع. 
مجنة بأف تعزز الدولة الطرؼ بقدر أكبر التدابير الرامية إلى حماية توصي ال .070

 مواقع التراث الثقافي ووقؼ تدمير القطع األثرية ذات األىمية الثقافية.
احترامًا  2104( لعاـ 7تأخذ المجنة عممًا بصدور قانوف المغات الرسمية رقـ ) .072

وجود تقارير تشير إلى  لمتنوع الديني والمغوي في الدولة الطرؼ، وتبلحظ المجنة
 الحياة في الشعبية بيا وزارة الثقافة لتشجيع المشاركة تقـو أف النشاطات التي

 العراقي. المجتمع في ال تعكس عمى نحو كاؼ التنوع الديني والمغوي الثقافية
 الثقافة لوزارة التابعة الثقافية البيوت نشاطات توصي المجنة أف تعكس .073

 المجتمع في التنوع الديني والم وي العراؽ اتمحافظ جميع عمى والموزعة
 العراقي.

 
 النشر والمتابعة:

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تنشر الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف، ونص  .074
التقرير والمبلحظات والتوصيات الختامية عمى ىذا التقرير عمى نطاؽ واسع، وفي 
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منظمات وير الحكومية العاممة أوساط السمطة القضائية والتشريعية واإلدارية وال
في الدولة، وكذلؾ لعامة الجميور، وتبدي المجنة استعدادىا لمساعدة الدولة عمى 

 الوفاء بالتزاماتيا عبر أي شكؿ لمتعاوف الفني أو الحوار البناء. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ بأف يحظى تنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة الرؽ  .075

صد صدار قانوف حماية واإلتجار باألشخاص وا  ار قانوف الحماية مف العنؼ األسري وا 
الطفؿ وتعديؿ قانوف الرعاية االجتماعية، ووضع تعريؼ لجريمة التعذيب في تشريعيا 
الوطني واعتبار جريمة التعذيب مف الجنايات بالغة الخطورة، وتشديد العقوبة عمى 

ولوية في تنفيذ مرتكبييا، وكفالة حؽ الضحايا في التعويض وجبر الضرر، بأ
 التوصيات الختامية. 

ستقوـ المجنة بمتابعة تنفيذ المبلحظات والتوصيات الختامية مع الدولة الطرؼ دوريًا  .076
 لموقوؼ عمى ما تـ إنجازه. 

توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تقدـ في تقريرىا الدوري الثاني، الذي يحؿ موعد  .077
حدثة عف تنفيذ جميع توصيات ، معمومات محددة وم2120تقديمو في يوليو/تموز 

 المجنة وعف إعماؿ الحقوؽ والحريات الواردة في الميثاؽ. 
توصي المجنة الدولة الطرؼ أف تعقد عند إعدادىا تقريرىا الدوري المقبؿ  .078

مشاورات واسعة النطاؽ مع الييئات المختصة والمنظمات وير الحكومية ومختمؼ 
 الجيات العاممة في الدولة. 
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