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 األمانة العامة

 :المقدمة

 العاـ األميف طريؽ عف الجامعة مجلس على تعرض بأف( الميثاؽ لجنة) العربية إلنسافا حقوؽ لجنة تتشرؼ 
 واألربعيف الثامنة المادة مف الخامسة الفقرة لنص وفقا وتوصياتيا مبلحظاتيا يتضمف الذي السادس السنوي تقريرىا

 رقـ قراره في القمة مستوى على الجامعة مجلس قبؿ مف اعتماده تـ الذيو  اإلنساف، لحقوؽ العربي الميثاؽ فم
 النفاذ حيز دخؿوتجدر االشارة الى اف الميثاؽ  .02/5/0222 في المؤرخ 61 رقـ العادية الدورة في 072/ ؽ.ؽ
 باعتباره تاريخال ىذا اعتماد تـ وقد ،حااـ الميثاؽأل وفقاعليو  عربية دوؿ سبعة مصادقة بعد 61/2/0222 في

 عشرة دولة عربية.، ووصؿ عدد الدوؿ المصادقة لبلف أربعة اإلنساف لحقوؽ العربي اليوـ
  لحقوؽ العربي الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ مف واسع اىتماـو مف ب حظيتما  العربية اإلنساف حقوؽ لجنةتثمف و 

 واألمناء العربية، الدوؿ لجامعة العاـ األميفمتواصؿ مف جانب و ابير  دعـواذلؾ ما حظيت بو مف  اإلنساف،
رئيس قطاع الموارد المالية والبشرية والخدمات العامة سعادة السفير ميف العاـ المساعد ألوبخاصة ا المساعديف،

 عمليا نجاح فيأسيـ  الذي األمر نشطتيا،أعماؿ اللجنة و أجيدا في دعـ  ؿ  أعدناف عيسى الخضير الذي لـ ي
  .ومقاصدىا غاياتيا وتحقيؽ

 اإلطار: التالية البنود فم يتاوف، علما بأنو 0262 عاـ مدار على يانشطتأو  اللجنة أعماؿ التقرير ىذا يغطي 
وقرار اللجنة باعتماد المبلحظات والتوصيات الختامية  الميثاؽ، في األطراؼ والدوؿ جنة،لال وتفويض القانوني

التقرير  بمناقشة الخاصةأعماؿ الدورة السادسة و بشأف التقرير األوؿ المقدـ مف دولة االمارات العربية المتحدة، 
 التحدياتوتفصيؿ  ،عبلوة على تغطية اافة اجتماعات اللجنة ومشارااتيا ،جميورية العراؽاالوؿ المقدـ مف 

 . الشارحة المبلحؽتذييؿ متف التقرير بجملة مف  وأخيرا والتوصيات،
  الذي اتخذتو في اجتماعيا  625أقرت لجنة حقوؽ االنساف العربية تقريرىا السنوي السادس بموجب قرارىا رقـ

 . 05/60/0262-02التاسع والعشريف خبلؿ الفترة 
 



 

 

 

 

 +18117372102تليفاكس:                           الزمالك  -ش محمد مظهر 12 -فندق هليتون الزمالك

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights/hompagWebsite :                        Email: 

ahrcommittee@las.int 

 

 األمانة العامة

 المجنة وتفويض القانوني اإلطار: أوال

 تتمثؿو  اإلنساف، لحقوؽ العربي الميثاؽ بموجب ئتأنش تعاقدية عربية آلية أوؿ العربية اإلنساف حقوؽ لجنة تعتبر 
 يامبلحظات تقديـ خبلؿ مف الميثاؽب األطراؼ الدوؿ في اإلنساف حقوؽ وحماية تعزيز في الرئيسية يمتيام

 يتـ أعضاء سبعة مف تتاوف ىيو . الدوؿ ىذه جانب مف إلييا المقدمة والدورية األولية التقارير على ياوتوصيات
 ىؤالء في ويشترط فقط، واحدة لمرة تجديدلل ةلقاب سنوات أربع لمدة السري باالقتراع األطراؼ الدوؿ قبؿ مف يـانتخاب

 تجرد باؿو  الشخصية بصفتيـ وايعمل وأف عمليـ، مجاؿ في العالية والافاءة الخبرة ذوي مف ياونوا أف األعضاء
  .ونزاىة

  وتطبيقا لنص المادة الخامسة واالربعيف )الفقرة السابعة( مف الميثاؽ التي تشير الى قياـ اعضاء اللجنة بانتخاب
عاميف قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، فقد جرى في االجتماع الخامس رئيسا للجنة مف بيف اعضائيا لمدة 

انتخاب الماتب التنفيذي الجديد للجنة الماوف مف السادة التالية  6/0/0262- 02/6والعشريف للجنة بتاريخ 
ستاذ المحامي عاصـ أسماؤىـ: الداتور ىادي بف علي اليامي رئيسا، والداتور عبدالمجيد زعبلني نائبا للرئيس، واأل

ربابعة مقررا. علما بأف الماتب التنفيذي المنتيية واليتو القانونية ااف يتاوف مف السادة التالية أسماؤىـ: الداتور 
عبدالرحيـ يوسؼ العوضي رئيسا، والداتور ىادي بف علي اليامي نائبا للرئيس، واألستاذ المحامي عاصـ ربابعة 

 وتاريخ جنسيتيا يحملوف التي والدوؿ اللجنة أعضاء بأسماء قائمة التقرير ليذا األول الممحق في ويرد مقررا.
 .انتخابيـ

 الميثاق في األطراف الدول: ثانيا

  األطراؼ لدوؿربعة عشر دولة ىي ا)أ 0262عاـ  خبلؿ الميثاؽلـ يطرأ أي تغيير على عدد الدوؿ االطراؼ في 
علما بأف اللجنة أخذت على عاتقيا في خطتيا االستراتيجية الوفاء بمسؤولية استاماؿ مصادقة جميع  ،(الميثاؽ في

اما  و رايزة النظاـ اإلقليمي العربي لحماية حقوؽ اإلنساف.فبوصلميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف على االدوؿ العربية 
المعنية بحقوؽ االنساف في الدوؿ العربية غير  نيجا تحاوريا مع المسؤوليف الحاومييف في المؤسسات تبنت اللجنة
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األطراؼ بالميثاؽ، وذلؾ بالتنسيؽ مع األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية، مف أجؿ اسب التأييد على مصادقة ىذه 
 .الميثاؽ في األطراؼالعربية غير  بالدوؿ قائمة الثاني الممحق في ويردالدوؿ على الميثاؽ، 

  اما حثت اللجنة ابار المسؤوليف في الوزارات والمؤسسات الحاومية المعنية بحقوؽ االنساف في الدوؿ األطراؼ
بالميثاؽ على تبني نيجا يشجيع نظرائيـ في الدوؿ العربية غير األطراؼ في الميثاؽ على سرعة المصادقة عليو، 

والمملاة األردنية الياشمية  5/2/0262-6ييا خبلؿ الفترة وىذا ما تبنتو اؿ مف مملاة البحريف أثناء زيارة اللجنة ال
 . 2/66/0262-0أثناء زيارة اللجنة الييا خبلؿ الفترة 

  وتأمؿ لجنة حقوؽ االنساف العربية مف مجلس الجامعة، واذلؾ مف الدوؿ األطراؼ، تشجيع الدوؿ العربية غير
األساسي للمحامة العربية لحقوؽ االنساف الذي أقره  االطراؼ في الميثاؽ على المصادقة عليو، وبخاصة أف النظاـ

، قد جعؿ مف الميثاؽ 7/2/0262بتاريخ  (620د.ع )-7722رقـ في قراره على المستوى الوزاري مجلس الجامعة 
المرجع القانوني للتمتع بحقوؽ اإلنساف وحرياتو وممارستيا، وبخاصة أف المحامة تامؿ دور اللجنة في تحقيؽ 

 األساسية التي تتوخاىا أحااـ الميثاؽ.المقاصد 

 وضعية تقديم التقارير من الدول األطراف  :ثالثا

 وؿ إلى اللجنة خبلؿ سنة ـ اؿ دولة طرؼ بتقديـ التقرير األمف الميثاؽ تلتز  الثامنة واألربعيفحااـ المادة طبقا أل
التدابير التي اتخذتيا ثة أعواـ، توض  فيو وتقريرا دوريا اؿ ثبل ،يامف تاريخ دخوؿ الميثاؽ حيز التنفيذ بالنسبة ل

 . لتمتع بيافي االميثاؽ، وبياف التقدـ المحرز الواردة في إلعماؿ الحقوؽ والحريات 
  ذ تشار اللجنة الدوؿ األطراؼ التي قدمت تقاريرىا للجنة خبلؿ األعواـ الماضية التزاما بأحااـ الميثاؽ، فإنيا وا 

التى لـ تقدـ تقاريرىا إلى ضرورة اإلسراع في تقديـ ىذه التقارير إلييا في أقرب توجو نداء ملحا للدوؿ األطراؼ 
تقديـ التقرير األوؿ والتقرير الدوري مف قبؿ الدوؿ األطراؼ، علما وضعية  الممحق الثالثوقت مماف، ويرد في 

إعماال اللتزاماتيا بموجب احااـ باف اللجنة خاطبت مرات عديدة ىذه الدوؿ االطراؼ بضرورة تقديـ تقاريرىا االولية 
 الميثاؽ.
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رابعا: اعتماد المجنة لممالحظات والتوصيات الختامية عمى التقرير األول المقدم من دولة االمارات 
 العربية المتحدة

 مارات العربية المتحدة في دورتيا ساف العربية قد ناقشت التقرير األوؿ المقدـ مف دولة اإللما اانت لجنة حقوؽ االن
نيا لـ تتماف مف اعتماد المبلحظات والتوصيات الختامية ، فإ01/60/0262-06الخامسة التي عقدت بتاريخ 

اللجنة السنوي  تضمينيا في متف تقريرالجانبيف، ومف ثـ  بيفمع امتداد فترة الحوار التفاعلي  على ىذا التقرير
تـ اعتماد  01/1/0262-06 خبلؿ الفترة عقدوفي اجتماع اللجنة السادس والعشريف الذي  .0262الخامس لعاـ 
، وارساليا إلى الدولة الطرؼ مارات العربية المتحدةلتوصيات الختامية على التقرير األوؿ لدولة اإلالمبلحظات وا

االمارات  دولةخامسة بشأف ال الدورة ألعماؿ الختامية والتوصيات المبلحظات التقرير ليذا الرابع الممحق في ويرد
 على الرابط: االلاتروني موقعيا على الختامية والتوصيات المبلحظات ىذه اللجنة نشرت اما. العربية المتحدة

 ghtshttp://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanri 

  جمهورية العراق  تقرير بمناقشة الخاصة لمجنةة السادسة دور أعمال ال: خامسا

 ىػػذا وفػػي، 65/2/0262التقريػػر األوؿ المقػػدـ مػػف جميوريػػة العػػراؽ بتػػاريخ  العربيػػة اإلنسػػاف حقػػوؽ لجنػػة تسػػلمت 
 المػػادة ألحاػػاـبتقػػديـ تقريرىػػا األوؿ ضػػمف الفتػػرة الزمنيػػة المحػػددة وفقػػا  تػػثمف اللجنػػة التػػزاـ جميوريػػة العػػراؽ اإلطػػار
 .الميثاؽ مف واألربعيف الثامنة

 02السادسػػػػة التػػػػي عقػػػػدت بتػػػػاريخ  دورتيػػػػا فػػػػي ،برئاسػػػػة الػػػػداتور ىػػػػادي بػػػػف علػػػػي اليػػػػامي اللجنػػػػة نظػػػػرت وقػػػػد-
 التوجيييػػػػة والمبػػػػادئ رشػػػػاديةاالست للخطػػػػوط وفقػػػػامػػػػف جميوريػػػػة العػػػػراؽ  المقػػػػدـ األوؿ التقريػػػػر فػػػػي 05/60/0262

 التػي التقػارير فػي النظػر آلليػات وفقػا واػذلؾ األطراؼ، الدوؿ مف تقديميا المطلوب التقارير ومحتوى بشاؿ المتعلقة
معػػالي  برئاسػػة المسػػتوى رفيػػع الدولػػة الطػػرؼ وفػػد مػػع المناقشػػة جػػرتامػػا . عمليػػا تنظػػيـ أجػػؿ مػػف اللجنػػة اعتمػػدتيا

 التقريػر على مبلحظاتياتساؤالتيـ و  بإبداء اللجنة أعضاء قاـالسيد محمد ميدي البياتي وزير حقوؽ االنساف، حيث 
 شػملت وقػد الرسػمي، الوفػد مع تفاعلي حوار عبر بيا العمؿ المتبع لآلليات فقاو  جميورية العراؽ مف المقدـ الوطني
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 علػى الوقػوؼ وأيضػاً  ،جميورية العػراؽ في اإلنساف حقوؽ مسيرة بتعزيز الخاصة اإليجابيات مف العديد المبلحظات
نفاذ  الجيود مف مزيد ببذؿ التوصية تستدعي التيوالتحديات  القضايا بعض العربي لحقوؽ  الميثاؽ أحااـإلعماؿ وا 

جػػدوؿ  الممحققق الخققامسويػػرد فػػي  .اللجنػػة أعضػػاءومبلحظػػات  أسػػئلة علػػى بػػالرد الرسػػمي الوفػػد قػػاـ امػػا ،اإلنسػػاف
 أعماؿ الدورة السادسة.

  وفقاالجانبيف  بيف التفاعلي الحوار قيد جميورية العراؽ بتقرير الخاصة الختامية والتوصيات المبلحظات تزاؿ الو 
 تضمينيا دوف يحوؿ إضافيا وقتا يستغرؽ مما اللجنة، قبؿ مف المعتمدة التوجييية المبادئو  االسترشادية للخطوط

 مف يوما 65 خبلؿ الطرؼ الدولة إلى الختامية وتوصياتيا مبلحظاتياتقرير  اللجنة ترسؿ إذ التقرير، ىذا متف في
 شير خبلؿالحقائؽ الموضوعية التي قد ال يتضمنيا ىذا التقرير على  نظرىا وجية إلبداء المناقشة انتياء تاريخ
 إلى -متى اعتمدت مف جانب اللجنة  -، وعقب ذلؾ تحاؿ المبلحظات والتوصيات الختامية اإلرساؿ تاريخ مف

 مجلس الىوتنشر على الموقع االلاتروني للجنة، وتدرج في التقرير السنوي الذي تقدمو اللجنة  الطرؼ الدولة
الخاصة  السادسة الدورة أعماؿ بخبلصة المعني اإلعبلمي البياف التقرير ليذا السادس الممحق في رديو  .الجامعة

 .بمناقشة تقرير جميورية العراؽ

  المجنة اجتماعات: سادسا

 ألداء وظائفيا اليادفة الى تحقيؽ غايات الميثاؽ ومقاصده،  عادية اجتماعات ستة اللجنة عقدت 0262 عاـ خبلؿ
، عبلوة على تعييف الموظفيف نشاطاتيا بسير المتعلقة اإلداريةالفنية و  المسائؿ فيوتطوير آليات عمليا والبت 

 العامليف في امانة اللجنة، ويماف ايراد أىـ ما خلصت اليو ىذه االجتماعات مف قرارات على النحو االتي:

 
 
 



 

 

 

 

 +18117372102تليفاكس:                           الزمالك  -ش محمد مظهر 12 -فندق هليتون الزمالك

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights/hompagWebsite :                        Email: 

ahrcommittee@las.int 

 

 األمانة العامة

بشأف تنقي  وتطوير المباديء التوجييية واالسترشادية العداد التقارير المقدمة مف الدوؿ  622قرار رقـ  -
  مف التقرير نص ىذه المباديء. السابعالممحق االطراؼ في الميثاؽ. ويرد في 

الممحق في  الى اللجنة، ويردالخاص بتقديـ تقاريرىا  المدني المجتمع منظمات ليؿدبشأف اقرار  622قرار رقـ  -
 مف ىذا التقرير نص ىذه المباديء. الثامن

المنقحة  الجديدة النسخة مع مواءمتيامف الدوؿ االطراؼ بعد  التقارير استبلـ آلية أعتمادبشأف  650قرار رقـ  -
الخاص بتقديـ تقاريرىا  المدني المجتمع منظمات ودليؿ التقارير لتقديـواالسترشادية  التوجييية المبادئ مف

 مف التقرير نص ىذه المباديء. التاسعالممحق ويرد في  ،للجنة
، علما باف ىذه الخطة تماف اللجنة مف تحديد عمليا وبرنامج للجنة السنوية الخطة عتمادبشأف ا 652قرار رقـ  -

 انشطتيا ووسائليا اليادفة الى تحقيؽ غايات الميثاؽ.
  العاشرالممحق ، والذي يرد في النيائي بشالو للجنة الداخلي النظاـ اعتمادبشأف  672قرار رقـ. 

  اما يجدر الذار بأف اللجنة أنشأت ثبلثة فرؽ عمؿ للنظر في موضوعات محددة تستدعي الدراسة والبحث
 المتخصص فييا، وقدمت ىذه الفرؽ نتائج عمليا في تقارير مرفوعة للجنة خبلؿ اجتماعاتيا العادية للبت فييا.

  المجنة أنشطة: سابعا

 ورشة العمل التعريفية في مممكة البحرين:  -أ

 وفي اطار تنفيذ اللجنة لخطتيا االستراتيجية وبرنامج عمليا السنوي، أرتأت اللجنة  ،التي يغطييا التقرير الفترة خبلؿ
أف تأخذ على عاتقيا مسؤولية التعريؼ بالميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف والية عمليا في الدوؿ االطراؼ، وبخاصة 

اف.  وفي ىذا األطار نظمت ألولئؾ العامليف في الجيات الحاومية والوطنية واالىلية المعنييف بملؼ حقوؽ االنس
 األوؿ اليوـ تخصيص تـحيث ، 0/2/0262-6في مملاة البحريف على مدار يومي  تعريفية عمؿ ورشةاللجنة 

 عف لممثليف الثاني اليوـ خصصبينما  ،معنية بحقوؽ االنسافال الحاوميةعامليف في الوزارات والمؤسسات لل
علما . اإلنساف لحقوؽ الوطنية اللجنةالعامليف في  الى باإلضافة اإلنساف بحقوؽ المعنية المدني المجتمع منظمات
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 األمانة العامة

واالستاذ عز  يونس أسعد المستشارالذي ضـ في عضويتو:  اللجنة وفدترأس  الياميبف علي  ىادي الداتوربأف 
 أمانة مف الرقاد محمد والسيديعقوب  محمد السيدعبلوة على مشاراة  ،الديف االصبحي والمستشار محمد فزيع

 .البياف الصحفي الصادر عف اللجنة عقب زيارة مملاة البحريف الممحق الحادي عشرةويرد في . اللجنة

 زيارات الدول االطراف في الميثاق العربي لحقوق االنسان لمتابعة المالحظات والتوصيات: -ب

 الدوؿ مف المقدمة التقارير دراسة ىي الميثاؽ بموجب اللجنةعاتؽ  علىالملقاه  األساسية المسؤوليات إحدى 
، الدوؿ ىذه في اإلنساف حقوؽ أوضاعاالطبلع على  اللجنة مف يتطلب مما أحاامو، تنفيذ عف بانتظاـ األطراؼ

 تنفيذ متابعةمع الجيات الحاومية والوطنية واالىلية في مجاؿ  حوارال استئناؼ، و الوطني للواقع أفضؿ فيـ تاويفو 
 ا االطار قامت اللجنة بالزيارتيف التاليتيف:. وفي ىذتوصياتيامبلحظاتيا و 

التعريفية بالميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف التي عقدت في مملاة البحريف، تـ  الورشة أعماؿ انعقادعلى ىامش  .6
خمسة عشرة وزارة ومؤسسة عاملة في مجاؿ حماية لزيارات ميدانية تنظيـ مف أجؿ الترتيب مع وزارة حقوؽ االنساف 

االنساف في مملاة البحريف، وذلؾ بيدؼ االطبلع على الجيود المبذولة في مجاؿ عمليا ومعرفة  وتعزيز حقوؽ
العامليف في ىذه المؤسسات على  المسؤوليف ابارانجازاتيا في المجاؿ الحقوقي، وقد التقى وفد اللجنة مع الوزراء و 

سمو الشيخ محمد بف ف علي اليامي مع برياسة الداتور ىادي ب. اما التقى وفد اللجنة 2/2/0262-2مدار يومي 
الذي أاد على دعـ مملاة البحريف للجنة وعمليا مف ناحية، وتأايده  مبارؾ آؿ خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء

على دور حاومة مملاة البحريف في حث الدوؿ العربية على المصادقة و/او االنضماـ للميثاؽ العربي لحقوؽ 
 على نشر صحفيا بياناوالزيارت  التعريفية الورشةاعماؿ  نياية في ت اللجنةصدر أ وقدأخرى. االنساف مف ناحية 

 الممحق الحادي عشرة.اما ذار سابقا في  الطرؼ الدولة في واسع نطاؽ

 الذي" حديثة توجيات: االنساف وحقوؽ الجنائي االصبلح" حوؿ الدولي المؤتمر أعماؿ في اللجنة مشاراة اغتناـ تـ .2
 ابار مع اللقاءات مف بجملة للقياـ ؛2/66/0262 – 2 بيف ما الفترة خبلؿ عماف – االردنية العاصمة في عقد

، حيث اطلع وفد اللجنة الياشمية االردنية المملاة في االنساف بحقوؽ المعنية والمؤسسات الوزارات في المسؤوليف
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 األمانة العامة

 االنساف، بحقوؽ المتعلقة القضايا متابعة الى يدؼلية وطنية تآا االنساف لحقوؽ الحاومي منسؽعلى تجربة ال
وتقديـ التقارير الوطنية لبلليات الدولية واالقليمية ومتابعة ما يصدر عنيا مف مبلحظات وتوصيات. وفي ىذا 
االطار اادت الحاومة االردنية انيا ستحث الدوؿ العربية على المصادقة و/ او االنضماـ للميثاؽ، وانيا ستقدـ 

، وانيا تعمؿ على تضميف مبلحظات وتوصيات اللجنة في خطتيا 0262بلؿ شير نيساف تقريرىا الدوري للجنة خ
المستشار أسعد و الوطنية لحقوؽ االنساف. وعقب انتياء زيارة وفد اللجنة الذي ضـ الداتور ىادي بف علي اليامي 

، تـ عبلوة على السيد محمد يعقوب مف أمانة اللجنة يونس والمحامي عاصـ ربابعو واالستاذ عز الديف االصبحي
نص  الثاني عشرةالممحق ويرد في  ،االردنية الياشميةفي المملاة  في واسع نطاؽ على نشر صحفي بياف راصدأ

 .البيافىذا 

 لقاءات السفراء والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لمدول غير المصادقة عمى الميثاق -ت

  غيػػػر العربيػػة لػػػدوؿفػػي ا اإلنسػػػاف حقػػوؽ بملػػػؼ المعنيػػيف وليفؤ المسػػ ابػػػارات مػػع لقػػػاءتحػػرص اللجنػػة علػػػى تنظػػيـ 
لتعزيػز  اإلقليميػة العربيػة آلليػةاليػو بوصػفو ا نضػماـاال وأىميػة الميثػاؽأحااـ ب التعريؼ بيدؼ؛ الميثاؽ في األطراؼ

 الػػوزاري المسػػتوى علػػى العربيػػة الػػدوؿ جامعػػة مجلػػس وقػػرارات الميثػػاؽ لمػػواد إعمػػاالً وحمايػػة حقػػوؽ االنسػػاف، وذلػػؾ 
وفػػػي ىػػػذا االطػػػار تمػػػت مخاطبػػػة  .اإلنسػػػاف لحقػػػوؽ العربػػػي للميثػػػاؽ اـماإلنضػػػ علػػػى العربيػػػة الػػػدوؿ بحػػػث ةالخاصػػػ

الػدائميف مندوبيات الدوؿ العربية لدى جامعة الدوؿ العربيػة غيػر االطػراؼ فػي الميثػاؽ، بغيػة االلتقػاء مػع المنػدوبيف 
لحػػوار معيػػـ حػػوؿ اىميػػة انضػػماـ دوليػػـ الػػى الميثػػاؽ العربػػي لحقػػوؽ االنسػػاف واسػػتعراض اليػػة عمػػؿ لجنػػة حقػػوؽ وا

االنساف العربية، والطلب منيـ مخاطبة الجيات المعنية بمسائؿ حقوؽ االنساف في دوليـ الستقباؿ وفػد مشػترؾ مػف 
 نة مف تنظييـ اللقاءيف التالية:اللجنة واالمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، وقد تمانت اللج

مػػع السػػفير طػػارؽ عػػادؿ منػػدوب  02/66/0262لقػػاء سػػعادة رئػػيس اللجنػػة الػػداتور ىػػادي بػػف علػػي اليػػامي بتػػاريخ  .6
 جميورية مصر العربية الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربية في مقر وزارة الخارجية المصرية.
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 األمانة العامة

مػػع السػػفير محمػػد سػػعد العلمػػي  02/66/0262بتػػاريخ  لقػػاء سػػعادة رئػػيس اللجنػػة الػػداتور ىػػادي بػػف علػػي اليػػامي .0
 مندوب المملاة المغربية الدائـ لدى جامعة الدوؿ العربية في مقر السفارة المغربية في القاىرة.

 في الندوات والمؤتمرات االقميمية والدولية المجنة أعضاء شاركاتم -ث

 في وذلؾ والخارجية، الداخلية والمشاراات األنشطة مف العديد في اللجنة أعضاء شارؾ النظر، قيد الفترة خبلؿ 
 :، وىي على النحو االتيالصلة ذات اإلنساف حقوؽ مجاؿ في العاملة الجيات مع التعاوف طارإ

 جامعة في اإلنساف حقوؽ إدارة نظمتيا التي الندوة أعماؿ في الياميبف علي  ىادي الداتور اللجنة رئيس شارؾ .1
"  التمييز مف خاؿ عربي وطف" عنواف تحت اإلنساف لحقوؽ العربي باليوـ الجامعة احتفالية إطار في العربية الدوؿ
ممثليف عف الدوؿ العربية والمؤسسات الوطنية بحضور  القاىرة في العامة األمانة بمقر 61/2/0262 بتاريخ

مي مشاراة حوؿ دور وقد قدـ الداتور ىادي بف علي اليا ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوؽ اإلنساف.
افالة مبدأ المساواة وعدـ التمييز، وابرز اىتماـ اللجنة بإعماؿ ىذا المبدأ مف الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف في 

خبلؿ تضميف التقارير المقدمة مف الدوؿ ما يشير الى افالتو اما ورد في نصوص المبادئ التوجييية إلعداد 
معلومات حوؿ مدى افالة دستورىا وتشريعاتيا لب مف الدولة الطرؼ تقديـ التقارير الصادرة عف اللجنة، حيث يط

المبدأ في الواقع والممارسة الفعلية. اما أوض  بالشرح ما خلصت إليو اللجنة في  اليذا النص ومدى إعماؿ ىذ
تؤاد على  مبلحظاتيا الختامية وتوصياتيا النيائية الموجية الى تقارير الدوؿ التي خضعت للمناقشة، مف نصوص

 اما شارؾ مف امانة اللجنة السيد محمد يعقوب في اعماؿ ىذه الندوة. حماية ىذا المبدأ في التشريع والممارسة.
 مع بالتعاوف العربية الدوؿ جامعة في اإلنساف حقوؽ إدارة نظمتيا التي اإلقليمية الورشة أعماؿ فيشارات اللجنة  .2

 في للجامعة العامة األمانة بمقر 2/2/0262-0 بتاريخ" األخر وقبوؿ التعايش" عنواف تحت األوربي االتحاد
بي بتاريخ و تنفيذ إعبلف القاىرة الصادر عف االجتماع الوزاري العربي األور في إطار وذلؾ  ؛القاىرة
 اللجنة، رئيس الياميبف علي  ىادي الداتور: مف ابلً  الورشة ىذه أعماؿ في شارؾ بأنو علماً . 62/66/0260
اما شارؾ مف امانة اللجنة  .األصبحي عزالديف واألستاذ يونس، نعيـ اسعد والمستشار ربابعة، عاصـ المحاميو 
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"المعاىدات  السيد محمد يعقوب. وقد ترأس الداتور ىادي بف علي اليامي اعماؿ الجلسة االولى للورشة بعنواف
لتعايش السلمي في المجتمعات متعددة الديانات واإلعبلنات الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية المعنية با

واإلثنيات" حيث قدـ تعريفا عف دور الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف في تعزيز التعايش السلمي وحماية حقوؽ 
األقليات والحض على التسام  وقبوؿ اآلخر، وتطرؽ لمبادرة خادـ الحرميف الشريفيف الملؾ عبداهلل بف عبدالعزيز 

ز عالمي للحوار. اما قدـ أعضاء اللجنة المشارايف مف خبلؿ مداخبلتيـ تعريفا شامبل باللجنة في إنشاء مرا
ودورىا اأوؿ آلية عربية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف أماـ مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوؽ 

موضوع الورشة وتقديـ توصياتيا في ة لبالنسباإلنساف المشاراة في اعماؿ الورشة، عبلوة على بياف رؤيتيا وعمليا 
 مجاؿ حماية حقوؽ االقليات ومبدأ المواطنة وماافحة وتجريـ التحريض على الاراىية.

-5 بتاريخ فرنسا – استراتسبورغ مدينة في اإلنساف لحقوؽ األوربية والمحامة أوربا مجلس يارةقامت اللجنة بز  .3
، عبلوة على التقاء المجاؿ ىذا في الخبرات وتبادؿ األوربية اإلنساف حقوؽ آليات عمؿ على لبلطبلع 7/5/0262

مجلس أوربا والمحامة األوربية لحقوؽ اإلنساف ووضع خطة عمؿ ابار المسؤوليف عف ملؼ حقوؽ اإلنساف في 
 واألستاذ يونس، نعيـ اسعد والمستشار ربابعة، عاصـ المحامي: مف ابلً  الزيارة ىذه في شارؾللتنسيؽ معيما. وقد 

، اما شارؾ مف امانة اللجنة السيد محمد يعقوب. اما رافؽ وفد اللجنة اؿ مف السيدة سؤدد نجـ األصبحي عزالديف
مف إدارة أوروبا والتعاوف العربي األوروبي والسيدة لبنى عزاـ مف إدارة حقوؽ اإلنساف، وذلؾ في إطار تعاوف 

ت احة الفرصة لبلطبلع على آليات حقوؽ اإلنساف وتنسيؽ اللجنة مع مختلؼ إدارات جامعة الدوؿ العربية وا 
اإلقليمية والدولية وبما يعزز عمليـ في مجاؿ تعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف. جدير بالذار أف وفد اللجنة تماف مف 
توثيؽ الممارسات االوربية الفضلى في مجاؿ حقوؽ االنساف وبخاصة في مجاؿ وضع وصياغة اتفاقيات مجلس 

اف وايفية االنضماـ الييا واتفاقية اسطنبوؿ  لحماية المرأة مف العنؼ واتفاقية حماية االطفاؿ مف اوربا لحقوؽ اإلنس
االستغاؿ واالعتداء الجنسي واتفاقية ماافحة الفساد واتفاقية مناىضة االتجار بالبشر واتفاقية منع التعذيب وسوء 

القانوف. اما تـ استعراض عمؿ المحامة وخصوصا المعاملة والميثاؽ االجتماعي االوربي ولجنة البندقية الرساء 
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عادة محاامة  في ايفية قبوؿ الدعوى واستنفاد وسائؿ الطعف الداخلية والجزاءات المفروضة على الدولة بالتعويض وا 
 األفراد أماـ قضائيا الوطنية ومواءمة تشريعاتيا الوطنية وسياساتيا.

 الدوؿ جامعة قبؿ مف المنظـ اإلنساف حقوؽ وتعزيز لحماية األوؿ اإلقليمي المؤتمر أعماؿ في اللجنةشارات  .4
 حقوؽ" عنواف تحت 00/5/0262-02 بتاريخ القاىرة في اإلنساف لحقوؽ السامية المفوضية مع بالتعاوف العربية
: مف ابلً  المؤتمر ىذا أعماؿ في شارؾ بأنو علماً " . المستقبلية واآلفاؽ التحديات: العربية المنطقة في اإلنساف
 ربابعة، عاصـ المحاميو  اللجنة، رئيس نائب زعبلني عبدالمجيد والداتور اللجنة، رئيس اليامي ىادي الداتور

اما شارؾ مف امانة اللجنة السيد محمد يعقوب والسيد  .األصبحي عزالديف واالستاذ يونس، نعيـ اسعد والمستشار
أعماؿ الجلسة األولى التي عقدت ترأس لجنة الاليامي رئيس بف علي لداتور ىادي سعيد مبارؾ. جدير بالذار أف ا

وقد أاد على أىمية  تحت عنواف )تفاعؿ الدوؿ األعضاء بجامعة الدوؿ العربية مع اآلليات الدولية لحقوؽ اإلنساف(
مصادقة الدوؿ العربية على الصاوؾ الدولية واإلقليمية المعنية بحقوؽ اإلنساف اخطوة أولى في مجاؿ تعزيز 

دعا الدوؿ العربية التي لـ تصادؽ على الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة و الحماية، 
اآلليات اإلقليمية اما قدـ الداتور عبدالمجيد الزعبلني ورقة عمؿ بعنواف " الستاماؿ مصادقتيا وانضماميا إليو.

" بيف فييا انو ال يوجد نص مباشر ية وتعزيز حرية التعبيرلحقوؽ اإلنساف ودورىا في ماافحة التحريض على الاراى
في الصاوؾ االقليمية على مناىضة الاراىية واف اانت جميعيا تؤاد على قيـ التسام  وقبوؿ االخر وعدـ التمييز 
ضده، اما عرض لما تضمنو الميثاؽ مف احااـ تؤاد حرية الرأي والتعبير والتسام  مع االخر، وىو ما تشدد 

نة عليو اثناء مناقشاتيا مع الدوؿ االطراؼ في الميثاؽ، وتوجو الييا التوصيات في ىذا المجاؿ. عبلوة على أف اللج
مؤادا على اىمية  ماية المدافعيف عف حقوؽ اإلنسافترأس جلسة العمؿ الخاصة بح عز الديف األصبحياالستاذ 

ساف يشاؿ اطار عمؿ لحماية نشطاء حقوؽ اف ياوف ىناؾ اعبلف عربي خاص بحماية المدافعيف عف حقوؽ اإلن
على التعامؿ معيـ بايجابية واالعتراؼ بجيودىـ في نشر الوعي بحقوؽ اإلنساف  الدوؿ العربيةاإلنساف ويشجع 

 .األفراد في ىذه الدوؿ وتعزيز حماية حقوؽ اإلنساف والتنبيو لبلنتيااات التي تقع على
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 األمانة العامة

 المؤسسة جانب مف المنظـ اإلنساف لحقوؽ العربية المحامة حوؿ الدولي المؤتمر أعماؿ في اللجنةشارات  .5
 شارؾ بأنو علماً . 0262 مايو 01و 05 بتاريخ المنامةالعاصمة  في البحريف مملاة في اإلنساف لحقوؽ الوطنية

 نائب زعبلني عبدالمجيد والداتور اللجنة، رئيس الياميبف علي  ىادي الداتور: مف ابلً  المؤتمر ىذا أعماؿ في
 يونس، نعيـ اسعد والمستشار ربابعة، عاصـ المحاميو  ،العوضي يوسؼ عبدالرحيـ والداتور اللجنة، رئيس

 .يعقوب محمد السيد اللجنة أمانة مف شارؾ اما ، فزيع جاسـ جمعة محمد والمستشار األصبحي، عزالديف واألستاذ
ؿ آلية عربية لتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف، وقد تمانت اللجنة مف مف تحقيؽ أىدافيا المتعلقة بالتعريؼ بيا اأو 

وتقديـ رؤية أعضاء اللجنة لتااملية دورىا مع المحامة العربية لحقوؽ االنساف بوصفيما آليتي الميثاؽ األساسيتيف. 
فريقيا وأمرياا عبلوة على على اما تـ االطبلع  تطبيقات وخبرات المحااـ اإلقليمية لحقوؽ اإلنساف في أوربا وا 
حظات وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف في العالـ االطبلع على مبل

الداتور ىادي بف علي العربي على مسودة النظاـ المنشئ للمحامة العربية لحقوؽ اإلنساف. جدير بالذار أف 
تجربة المحامة  :المحااـ المماثلة ض لتجاربو عر اليامي رئيس اللجنة ترأس الجلسة الثانية التي تضمنت ثبلثة 

دميا القاضي جوزيب اازاديفاؿ نائب رئيس المحامة التي قاألوروبية في تطوير حقوؽ اإلنساف في القارة األوروبية 
إلى جانب تجربة محامة الدوؿ األمرياية لحقوؽ اإلنساف البروفيسور اريستينا سرينا، ، األوروبية لحقوؽ اإلنساف

ساف باللجنة األمرياية لحقوؽ اإلنساف ورئيسة اللجنة الدولية للقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ولة حقوؽ اإلنؤ مس
المحامة اإلفريقية لحماية حقوؽ اإلنساف التي قدميا الداتور عرض تجربة برابطة القانوف الدولي، باإلضافة إلى 

. وقد تطرؽ ف والشعوب سابقاأوغرقوز، قاضي ونائب رئيس المحامة اإلفريقية لحماية حقوؽ اإلنسا  فات
المحاضروف في ىذه الجلسات الى آلية عمؿ ىذه المحااـ والتحديات التي تواجييا وايفية استقباليا للشااوى 

 الفردية
التحوؿ الديمقراطي " عنواف تحت العربية الدوؿ جامعة بمقر عقدت التي الندوة أعماؿ في اللجنة مف وفد شارؾ .6

والتي نظمتيا ادارة االمريايتيف في االمانة العامة  62/62/0262 يوـ خبلؿوالمصالحة الوطنية: الحالة التشيلية" 
ستاذ عزالديف االصبحي. اما شارؾ واال يونس أسعد المستشار مف اؿ اللجنة وفد ضـ وقدلجامعة الدوؿ العربية، 
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 األمانة العامة

تلؾ في مداخبلتو الى المستشار أسعد يونس تطرؽ و والسيد معتز باهلل عثماف. مف امانة اللجنة السيد محمد يعقوب 
االوؿ المقدـ مف الجميورية الجزائرية الشعبية  تقريرت والتوصيات الختامية للجنة التي اصدرتيا على المبلحظاال

، رر ضاسبة وجبر الاشؼ الحقيقة والمح، واانت ذات عبلقة بموضوعات البحريفوالتقرير االوؿ المقدـ مف مملاة 
اما اشار الى تثميف اللجنة لعمليات االصبلح الدستوري والتشريعي وبناء المؤسسات التي تتـ في الدوؿ االطراؼ 

 التي قدمت تقاريرىا.
 عزالديف واألستاذ يونس، اسعد والمستشار اللجنة، رئيس اليامي ىادي الداتورممثلة في اؿ مف شارات اللجنة  .7

 22/62/0262-02التي عقدىا البرلماف العربي خبلؿ الفترة " العربي القومي االمف" ندوةفي اعماؿ  ،األصبحي
في  ياليام يالداتور ىادى بف علحيث شارؾ رئيس اللجنة في مقر االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية بالقاىرة. 

ف حقوؽ اإلنساف ومحددات األمف للعبلقة الوثيقة بياالفتتاحية وقدـ المة في حفؿ االفتتاح اشار فييا الجلسة 
حقوؽ المواطنة على اعتبار أف  تعارض بيف األمف والحرياتاي أنو ليس ىناؾ الى  القومي بمفيومو الحديث الفتاً 

استعرض اما . استقرار الدوؿ ووحدتياللحاـ الصال  و مدخؿ االساسي ال يى وسيادة القانوف واحتراـ حقوؽ اإلنساف
تستوجب إعبلف حالة الطوارئ االستثنائية أف تتخذ تدابير في  يللدوؿ في الحاالت الت سمحت يأحااـ الميثاؽ الت
شريطة أال ، مع تتطلبيا األوضاع بحيث ال تتقيد فييا الدوؿ بااللتزمات المترتبة فى الميثاؽ يأضيؽ الحدود الت

لي، وأال تنطوى على تمييز، اما أنو تتنافى ىذه التدابير مع االلتزمات األخرى المترتبة علييا بمقتضى القانوف الدو 
الحؽ في الحياة وحظر التعذيب وحظر الرؽ  افالة احتراـال يجوز في حاالت الطوارئ االستثنائية التحلؿ مف 

 واالتجار باألفراد والسخرة، والحؽ في المحاامة العادلة، وشرعية الجرائـ والعقوبات، وحرية الفار والديف والمعتقد.
  .والسيد المعتز باهلل عثماف والسيد محمد خليؿ ودينا داروري يعقوب محمد السيد اللجنة نةأما مف شارؾ اما

الذي نظـ مف " وتطلعات واقع: االنساف وحقوؽ الجنائي االصبلح" حوؿ الدولي المؤتمرشارات اللجنة في اعماؿ  .8
 بأنو علماً  ،0262 /66/ 2-2 الفترةعماف خبلؿ  –وعقد في العاصمة االردنية  الجنائي لبلصبلح الدولية المنظمة
 زعبلني عبدالمجيد والداتور اللجنة، رئيس الياميبف علي  ىادي الداتور: مف ابلً  المؤتمر ىذا أعماؿ في شارؾ
اما شارؾ مف  .األصبحي عزالديف واالستاذ يونس، اسعد والمستشار ربابعة، عاصـ المحاميو  اللجنة، رئيس نائب
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 األمانة العامة

امانة اللجنة السيد محمد يعقوب. وقد قدـ الداتور عبدالمجيد الزعبلني ورقة في ىذا المؤتمر بعنواف "االطار 
منظومة التشريعي العربي لحقوؽ االنساف: مسار التطوير والترقية" في اعماؿ الجلسة االولى، حيث استعرض 

دوؿ االطراؼ التي قدمت تقاريرىا للجنة مع ىذه التشريعات الوطنية لل ومدى اتساؽفي الميثاؽ  العدالة الجنائية
المنظومة، اما أشار الى المبلحظات والتوصيات الختامية الصادرة عف اللجنة في ىذا الشأف، بيدؼ الوصوؿ الى 

ي لئلطار لالتطبيؽ العمجسد ، وبما يمراحؿ االتياـ والتحقيؽ والمحاامة والتنفيذ العقابيفي ممارسات الفضلى ال
 اطار مواءمة الواقع المحلي مع منظومة حقوؽ االنساف.الذي افلو الميثاؽ في القانوني 

الذي عقدتو  العربية المنطقة في االنساف وحقوؽ االمف تحديات حوؿ الدولي المؤتمرشارات اللجنة في اعماؿ  .9
 ىذا أعماؿ في شارؾ بأنو علماً  .0262 نوفمبر 1-5 الفترة خبلؿر قط دولة في االنساف لحقوؽ الوطنية المؤسسة
 يونس، اسعد والمستشار ربابعة، عاصـ المحاميو  اللجنة، رئيس الياميبف  ىادي الداتور: مف ابلً  المؤتمر

اما شارؾ مف امانة اللجنة السيد محمد يعقوب. وقد ساىـ  .األصبحي عزالديف واالستاذمحمد فزيع،  والمستشار
مداخبلت تبرز دور الميثاؽ في  بتقديـراوف في المؤتمر اعضاء اللجنة في اعماؿ الورش التي وزع علييا المشا

صياغة استراتيجية شاملة تحتـر حقوؽ االنساف وسيادة القانوف وفي الوقت ذاتو تضمف السلـ واالمف واالستقرار 
 .للدوؿ والمجتمعات العربية

الذي عقد  لحقوؽ اإلنسافلمنتدى العالمي شارؾ المستشار اسعد يونس باسـ اللجنة في اعماؿ الدورة الثانية ل .11
، حيث قدـ ورقة رئيسية في المحور الخاص  22/66/0262-07المملاة المغربية خبلؿ الفترة  –في مرااش 

بالنظـ اإلقليمية لحقوؽ اإلنساف واإلعماؿ الفعلي لحقوؽ اإلنساف، تـ فييا تقديـ نبذة عف الميثاؽ العربي لحقوؽ 
، وألقى الضوء على مبلحظات واستقبلؿ أعضائياساف المنبثقة عنو اإلنساف وتاويف ووالية لجنة حقوؽ اإلن

وتوصيات اللجنة على التقارير المقدمة الييا مف خمس دوؿ عربية تـ مناقشة تقاريرىا الوطنية، وأشار لجيود اللجنة 
ة وبيف وأعضاءىا في حث الدوؿ العربية التى لـ تصادؽ على الميثاؽ على االنضماـ إليو والتعاوف بيف اللجن

مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ ومنيا البرلماف العربي. اما تطرقت الورقة الى مطلب اللجنة بإدخاؿ تعديبلت 
على نظاـ عمؿ المحامة العربية لحقوؽ اإلنساف وأشار الى تلؾ المبلحظات التي رفعت لؤلميف العاـ لجامعة 
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 األمانة العامة

في اعماؿ المنتدى السيد معتز باهلل عثماف. علما باف الدوؿ العربية في ىذا الشأف. اما شارؾ مف امانة اللجنة 
عماؿ المناقشات التي اعقبت المداخلة ترازت على مدى افالة الميثاؽ لمبدأ  المساواة بيف الرجاؿ والنساء وا 
المحاامة العادلة وحقوؽ األقليات وحظر المناصفة وقضية عقوبة اإلعداـ خاصة بحؽ األطفاؿ األحداث، وحقوؽ 

 ي األفراد والحؽ في التنمية وقضية الخصوصية والعالمية ومعايير حقوؽ اإلنساف.االتجار ف
شارؾ الداتور ىادي بف علي اليامي رئيس اللجنة في أعماؿ المؤتمر الثامف والثبلثيف لقادة الشرطة واألمف  .11

، حيث 66/60/0262-62العرب الذي نظمتو االمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس خبلؿ الفترة 
 دعىقد و ي". األمن العمؿ فى اإلنساف حقوؽ ثقافة لتاريس نموذجية عربية خطة"المؤتمر موضوع وضع  ناقش

 العربي الميثاؽ في الواردة والضمانات النصوص وضع إلى في المؤتمر المشارايفرئيس اللجنة في مداخلتو 
 ىذا يف والعوف المشورة لتقديـ اللجنة استعداد على أاد اما الخطة، تنفيذ عملية في أعينيـ نصب اإلنساف لحقوؽ
 وتعزيز دعـ بيدؼ الميثاؽ ولجنة العرب الداخلية وزراء مجلس بيف والشرااة للتنسيؽ تطلعو إلى وأشار الشأف،
واذلؾ قدـ الداتور ىادي اليامي عرضا الحااـ الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف  .العربية المنطقة في اإلنساف حقوؽ

 بدءالى  الميثاؽ على بعد تصادؽ لـ التى العربية لدوؿودور لجنة حقوؽ االنساف العربية والية عمليا، ودعا ا
 الذيو  اإلنساف، لحقوؽ العربية للمحامة األساسي لنظاـا العربية القمة أقرت أف بعد خاصةوب اإلنضماـ، إجراءات
 تقاريرىا قدمت يالت الدوؿ يف األمف، قادة رئيس اللجنة حثاما  .المحامة ألعماؿ رسمية امرجعية الميثاؽ اعتمد
 يف اللجنة وأصدرتيا األطراؼ الدوؿ قبلتيا يالت التوصيات تنفيذ متابعة على حاوماتيـ مع يعملوا أف اللجنة، إلى
 وقد شارؾ مف امانة اللجنة السيد محمد خليؿ واالستاذه دينا داروري. .الشأف ىذا

  والتوصيات التحديات: ثامنا

  في الدوؿ االطراؼ  اإلنساف حقوؽ واحتراـ تعزيزتعاقدية عربية تيدؼ الى  آليةأف لجنة حقوؽ االنساف تمثؿ أوؿ
مدى اعماؿ الدوؿ االطراؼ للحقوؽ  مراجعةي عمليا يتمثؿ في ف قيمة وأىـ ،بالميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف
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 األمانة العامة

 بالتوصيات طوعياً  الدوؿ تلتـزوالحريات الواردة في الميثاؽ، مف خبلؿ مراجعات دورية تقوـ على مرتازات قانونية 
  .التوصيات ىذه تنفيذ على بالعمؿو الييا  تقدـ التى

  خاص بشاؿومع ذلؾ ال تزاؿ ىناؾ جملة مف التحديات التي تواجو عمؿ اللجنة، ويماف ابراز اىـ ىذه التحديات 
 :يليفيما 

 بلتفاقياتانضماميا ل مف بالرغـ اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ إلى بعد ـضتن لـ عربية دوؿثمانية  ىناؾ يزاؿ ال .1
 . في آليات ىذه االتفاقيات الفاعلة مشاراتياو  اإلنساف لحقوؽ واإلقليمية الدولية

 تقديميا علييا الواجبة مواعيدىا في اللجنة إلى األولية التقارير تقديـفي  الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ بعض تأخر .2
 .رسمية اتابات في مرة مف أاثر ليا اللجنة مخاطبة رغـ الميثاؽ ألحااـ وفقا

 المقدمة للدوؿ األطراؼ في سياؽ تعزيز فعالية دور اللجنة.المبلحظات والتوصيات الختامية تنفيذ  .3
ومتواءمًا مع اقرار النظاـ االساسي للمحامة العربية  منسجماً  يأتي بحيث اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ تعديؿ .4

 الجديدة التعاوف وأشااؿ الممارسات أفضؿاللجنة والمحامة في ضوء  بيف الفعاؿ التعاوف وأىميةلحقوؽ االنساف، 
  . المنطقة في اإلنساف حقوؽ حماية تفعيؿ يضمف بما وذلؾ ،والممانة

 الشأف، ىذا في الفضلى الدوليةوالممارسات  للمعايير وفقاً  الااملةحاجة اللجنة الى تأايد ضمانات استقبلليتيا  .5
االمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، للقياـ بدورىا على بخاصة دعـ االستقبللية المالية واالدارية في عبلقتيا مع و 

 أامؿ وجو.

 العربي العمؿ آليات إحدى باعتبارىا اإلنساف حقوؽوتعزيز  حمايةمجاؿ  في اللجنة دور تعزيز سبيؿ وفي 
 :يلي بما الاريـ الجامعة مجلس اللجنة توصي، المشترؾ

غير المصادقة على الميثاؽ الى سرعة  العربية لدوؿبمطالبة اتنفيذ القرارات الصادرة عف مجلس الجامعة الخاصة  (6
 المصادقة و/ او االنضماـ اليو.
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 األمانة العامة

 .الميثاؽمف  واألربعيف الثامنة المادة ألحااـ وفقاً المتأخرة  تقاريرىا تقديـ على الميثاؽ في األطراؼ الدوؿ حث (0

واتخاذ اافة  األطراؼ الدوؿ الى اللجنة مف المقدمة الختامية والتوصيات المبلحظات تنفيذ ضرورة على ديالتأا (2
 .في ىذا الشأف واإلدارية التشريعية التدابير

 العالـ في اإلنساف حقوؽ مسائؿ في الحاصلة التغيرات لمواابة اإلنساف لحقوؽ العربي الميثاؽ تعديؿ في النظر (2
 .بجدية إلييا النظر يتعيف تحديات مف عنو أسفرت وما العربي

تطوير اختصاص ودور لجنة حقوؽ االنساف العربية ليتوائـ مع تطوير منظومة حقوؽ االنساف التابعة لجامعة  (5
 الفرص مف االستفادةالدوؿ العربية، وبخاصة بعد اقرار النظاـ االساسي للمحامة العربية لحقوؽ االنساف، لتحقيؽ 

 .االطراؼ للدوؿ والوطني ياإلقليم المستوييف على اإلنساف حقوؽ تعزيزفي مجاؿ  المتاحة

 جيازاً  واعتبارىا الشأف، ىذا في المعتمدة الدولية للمعايير وفقاً للجنة  الااملة االستقبللية ضماناتالتأايد على  (1
وبخاصة في مجاؿ االستقبللية المالية واالدارية لتحقيؽ المياـ  العربية، الدوؿ جامعةلبلمانة العامة ل يتبع ال مستقبلً 
 االمثؿ.بالشاؿ 

 .المبلئمة الوسائؿ باؿ اإلنساف حقوؽ ثقافة لنشر وطنية عمؿ خطط بإقرار البدء على العربية الدوؿ حث (7

 والتقدير،، االحترام فائق بقبول معاليكم وتفضموا
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 األمانة العامة

 :المالحق

 انتخابيـ وتاريخ جنسيتيا يحملوف التي والدوؿ اللجنة أعضاء أسماء( 6) رقـ ملحؽ. 

 الميثاؽ في األطراؼالعربية غير  بالدوؿ قائمة( 0) رقـ ملحؽ. 

 وضعية تقديـ التقرير األوؿ والتقرير الدوري مف قبؿ الدوؿ األطراؼ.( 2) رقـ ملحؽ 

 االمارات العربية المتحدة دولةخامسة بشأف ال الدورة ألعماؿ الختامية والتوصيات المبلحظات( 2) رقـ ملحؽ. 

 السادسة.جدوؿ أعماؿ الدورة ( 5) رقـ ملحؽ 

 ( 1ملحؽ رقـ )الخاصة بمناقشة تقرير جميورية العراؽ السادسة الدورة أعماؿ بخبلصة المعني اإلعبلمي البياف. 

 ( المباديء التوجييية واالسترشادية العداد التقارير المقدمة مف الدوؿ االطراؼ في الميثاؽ.7ملحؽ رقـ ) 

 ( د2ملحؽ رقـ )الخاص بتقديـ تقاريرىا الى اللجنة. المدني المجتمع منظمات ليؿ 

 ( ا2ملحؽ رقـ )المبادئ مفالمنقحة  الجديدة النسخة مع مواءمتيامف الدوؿ االطراؼ بعد  التقارير استبلـ آلية عتماد 
 الخاص بتقديـ تقاريرىا للجنة. المدني المجتمع منظمات ودليؿ التقارير لتقديـواالسترشادية  التوجييية

 ( 62ملحؽ رقـ )للجنة الداخلي النظاـ ماداعت. 

 ( البياف الصحفي الصادر عف اللجنة عقب زيارة مملاة البحريف.66ملحؽ رقـ ) 

 ( ال60ملحؽ رقـ )الصادر عف اللجنة بشأف زيارة األردف. صحفيال بياف 
 

 مف خبلؿ الرابط التالي: الموقع االلاتروني يماف اإلطبلع على لمعرفة المزيد عف لجنة حقوؽ اإلنساف العربيةمبلحظة: 
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights 
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 األمانة العامة

 انتخابهم وتاريخ جنسيتها يحممون التي والدول المجنة أعضاء أسماء: األول الممحق. 

 اوتخاب عضى انهجىةتاريخ  انذونة اسم عضى انهجىة

 8/9/2111 ىٌٚش حإلِخٍحص حٌعَر١ش حٌّظليس حٌيوظٍٛ/ عزي حٌَك١ُ ٠ٛٓف حٌعٛضٟ

 8/9/2111 ىٌٚش فٍٔط١ٓ حٌّٔظ٘خٍ/ حٓعي ٔع١ُ ٠ْٛٔ

 8/9/2111 حٌٍّّىش حألٍى١ٔش حٌٙخ١ّٗش حٌّلخِٟ حالٓظخً/ عخُٛ ٍرخرعش

 21/3/2113 حٌي٠ّمَحط١ش حٌ٘عز١شحٌـ٠ٍّٛٙش حٌـِحث٠َش  حٌيوظٍٛ/ عزيحٌّـ١ي ُعالٟٔ

 21/3/2113 حٌٍّّىش حٌعَر١ش حٌٔعٛى٠ش حٌيوظٍٛ/ ٘خىٞ رٓ عٍٟ رٓ ِلّي ح١ٌخِٟ

 21/3/2113 ٍِّىش حٌزل٠َٓ حٌّٔظ٘خٍ/ ِلّيؿخُٓ ه١ٍفش ف٠ِع

 21/3/2113 حٌـ٠ٍّٛٙش حٌعَر١ش ح١ّٕ١ٌش ح١ٌٔي/ عِحٌي٠ٓ رٓ ٓع١ي حألٛزلٟ
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 األمانة العامة

 الميثاق في األطرافالعربية غير  بالدول قائمة: الثاني الممحق. 

 

 

 الدول التي لم تصادق على الميثاق

 تاريخ ايداع وثيقة التصديق تاريخ التوقيع الــــــدولة

 ---- 51/6/2002 الجمهورٌة التونسٌة

 ---- --- جمهورٌة جٌبوتً

 ---- 25/7/2001 جمهورٌة السودان

 ---- ---- جمهورٌة الصومال

 ---- ---- العراقجمهورٌة 

 ---- ---- سلطنة عمـان

 ---- ---- جمهورٌة القمر المتحدة

 ---- 51/9/2006 دولـة الكوٌت

 ---- 1/9/2002 جمهورٌة مصر العربٌة

 ---- 27/52/2002 المملكة المغربٌة

 ---- ---- الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة
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 األمانة العامة

 وضعية تقديم التقرير األول والتقرير الدوري من قبل الدول األطراف :الممحق الثالث. 

 

 تاريخ التوقيع الــــــدولة
تاريخ ايداع 
 وثيقة التصديق

موعد تقديم 
 التقرير األولي

 مالحظات

82/01/8112 82/01/8112  المملكة األردنية الهاشمية  32/7/1828 
 21/50/2050: األولالتقرٌر  تارٌخ استالم
 2/2052 /2 -5: التقرٌر األول تارٌخ مناقشة

 5/02/2051تارٌخ تقدٌم التقرٌر الدوري القادم: 

 31/3/2112 15/1/2118 18/9/2116 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 02/50/2052: األولالتقرٌر  تارٌخ استالم
 22/52/2052-22: األوللتقرٌر ا تارٌخ مناقشة

 22/52/2056القادم: تارٌخ تقدٌم التقرٌرالدوري 

 32/3/1822 02/6/8116 5/7/8115 مملكة البحرين
 21/01/2052: األولالتقرٌر  تارٌخ استالم

 2/2052 /59-51: األول لتقرٌر اتارٌخ مناقشة 
 51/2/2056تارٌخ تقدٌم التقرٌرالدوري القادم: 

 --- -- -- 21/2/1882 الجمهورية التونسية

الديمقراطية الجمهورية الجزائرية 

 الشعبية
8/2/8112 00/6/8116 32/7/1828 

 21/2/2055: األولالتقرٌر  تارٌخ استالم
 56/50/2052-51: األول التقرٌر تارٌخ مناقشة

 51/50/2051تارٌخ تقدٌم التقرٌر الدوري القادم: 

 --- --- --- --- جمهورية جيبوتي

 لـ تقدـ التقرير حتى اآلف. 32/7/1821 05/2/8112 0/2/8112 المملكة العربية السعودية

 --- 12/7/1822 12/1/1823 12/7/1881 جمهورية السودان

 لـ تقدـ التقرير حتى اآلف. 32/7/1822 6/8/8117 07/2/8116 الجمهورية العربية السورية
 --- --- --- --- جمهورية الصومال

 --- جمهورية العراق
2/2/8102 

 "انضمام"
2/6/8102 

 51/09/2052: األولالتقرٌر  استالمتارٌخ 
 22/52/2052-22: األول لتقرٌر اتارٌخ مناقشة 

 22/52/2057تارٌخ تقدٌم التقرٌرالدوري القادم: 

 --- --- --- --- سلطنة عمـان

 لـ تقدـ التقرير حتى اآلف. 32/7/1822 82/00/8117 05/7/8112 دولة فلسـطين

 32/7/1821 00/0/8112 82/0/8112 دولـة قـطـر
 5/7/2052: التقرٌر األول تارٌخ استالم
 2052 /51/6 -57:  األول لتقرٌرا تارٌخ مناقشة

 6/2056/ 57تارٌخ تقدٌم التقرٌر الدوري الثانً :

 --- --- --- --- جمهورية القمر المتحدة

 --- 5/11/2114  5/2/8102 02/2/8116 دولـة الكويت

 لـ تقدـ التقرير حتى اآلف. 8/7/2114   2/5/8100 85/2/8116 الجمهورية اللبنانية

 لـ تقدـ التقرير حتى اآلف. 32/3/1822 7/2/8116 02/8/8115 دولة ليبيا

 --- --- --- 1/9/1882 جمهورية مصر العربية

 --- --- --- 17/21/1882 المملكة المغربية
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 األمانة العامة

 تاريخ التوقيع الــــــدولة
تاريخ ايداع 
 وثيقة التصديق

موعد تقديم 
 التقرير األولي

 مالحظات

 --- --- --- --- الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 لـ تقدـ التقرير حتى اآلف. 32/3/1821 08/00/8112 08/01/8112 اليمنيةالجمهورية 
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 االمارات العربية المتحدة دولةخامسة بشأن ال الدورة ألعمال الختامية والتوصيات المالحظات: الرابع الممحق. 

 

 لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة الميثاؽ(
 الخامسةالدورة 

(06-01/)60/0262 
 
 ( مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف22النظر في التقارير المقدمة مف الدوؿ األطراؼ بموجب المادة )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 المبلحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوؽ اإلنساف العربية
 )لجنة الميثاؽ(

 
 تقرير دولة االمارات العربية المتحدة

 
 جامعة الدوؿ العربية

 0262القاىرة، 
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 22المتحدة بمقتضى المػادة ناقشت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية التقرير األوؿ المقدـ مف دولة االمارات العربية  .1
اػػانوف أوؿ/ ديسػػمبر  01 -06مػػف الميثػػاؽ العربػػي لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي دورتيػػا الخامسػػة المنعقػػدة خػػبلؿ الفتػػرة 

 بمقر جامعة الدوؿ العربية في القاىرة، واعتمدت المبلحظات والتوصيات التالية. 0262

مػػع وفػػد الدولػػة رفيػػع المسػػتوى برئاسػػة معػػالي سػػفير ترحػػب اللجنػػة بػػالحوار التفػػاعلي المفتػػوح والبنػػاء الػػذي أجرتػػو  .2
دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بالقػػػاىرة والمنػػدوب الػػدائـ لػػدى جامعػػة الػػػدوؿ العربيػػة، والػػذي ضػػـ ممثلػػيف مػػػف 
مختلؼ الوزارات والمؤسسػات، ممػا ماػف أعضػاء لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف العربيػة مػف االطػبلع األوسػع علػى حالػة 

ولة الطرؼ. اما تقدر اللجنة تعاوف الدولة الطرؼ في تسػييؿ عقػد ورشػة العمػؿ التعريفيػة حقوؽ اإلنساف في الد
، وذلػػػؾ قبػػػؿ موعػػػد المناقشػػػة، للفريػػػؽ الحاػػػومي المعنػػػي بإعػػػداد التقريػػػر ولممثلػػػي 0262خػػػبلؿ شػػػير نػػػوفمبر 

الورشػػة، مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني، وقػػد اػػاف لػػذلؾ التعػػاوف دور فاعػػؿ فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة مػػف عقػػد 
إضافة إلى أف برنامج الزيارات للعديد مف الجيات الرسمية واألىلية قد ساىـ في إستجبلء الاثير مف التسػاؤالت 

 والحصوؿ على العديد مف االيضاحات.

ترحػػػػب اللجنػػػػة بػػػػالجيود المبذولػػػػة مػػػػف الدولػػػػة الطػػػػرؼ فػػػػي مجػػػػاؿ تعزيػػػػز وحمايػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وانضػػػػماميا   .3
 لصاوؾ الدولية واإلقليمية المتعلقة بحماية حقوؽ اإلنساف، والتى منيا:وتصديقيا  على جملة مف ا

تشيد اللجنة بانضماـ الدولة الطرؼ إلى اتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاملة  -أ
 .0260( لسنة 72بموجب المرسـو االتحادي رقـ ) أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة

تشػػيد اللجنػػػة بتصػػديؽ الدولػػػة الطػػرؼ علػػػى اتفاقيػػػة حقػػوؽ األشػػػخاص ذوي اإلعاقػػة بموجػػػب  المرسػػػـو  - -ب
الم عػػدؿ للقػػانوف  0222لسػػنة  62واػػذلؾ صػػدور القػػانوف اإلتحػػادي رقػػـ  0222لسػػنة  661اإلتحػػادي رقػػـ 
اتخػػذتيا الدولػػة بشػػأف حقػػوؽ المعػػاقيف، امػػا تشػػيد اللجنػػة بػػاالجراءات التػػي  0221لسػػنة 02االتحػػادي رقػػـ 

 .بشأف دمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة في مدارس التعليـ العاـ
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والتػي تقػـو علػى خمسػة  0260ترحب اللجنة بػإقرار اإلسػتراتيجية الوطنيػة لماافحػة االتجػار بالبشػر فػي عػاـ -ت 
اللجنػة  محاور رئيسة ىي الوقاية والمبلحقػة القضػائية والعقػاب وحمايػة الضػحايا والتعػاوف الػدولي، امػا تشػيد

بالجيود التي تبذليا الدولة الطػرؼ فػي مجػاؿ ماافحػة السػخرة واإلتجػار بالبشػر ومصػادقتيا علػى العديػد مػف 
 االتفاقيات ذات العبلقة. 

تشػػيد اللجنػػة بإنجػػازات اللجنػػة الوطنيػػة لماافحػػة اإلتجػػار بالبشػػر فػػي التنسػػيؽ بػػيف مختلػػؼ األجيػػزة الوطنيػػة  -ج
 .رالمعنية بماافحة اإلتجار بالبش

 ترحب اللجنة باقرار استراتيجية حماية حقوؽ العمالة، واالستراتيجية الوطنية للطفولة. .4

 المبلحظات:

 أوال :مبلحظات عامة:

أغفؿ التقريرالتشريعات والتػدابير المتخػذة مػف قبػؿ الدولػة الطػرؼ فيمػا يخػص بعػض الحقػوؽ الػواردة فػي الميثػاؽ  .5
( مػػف المػػادة األولػػى للميثػػاؽ، واػػذلؾ تعزيزحػػؽ الشػػعوب فػػي 0قػػرة )مثػػؿ: تعزيػػز ثقافػػة التػػآخي والتسػػام  وفقػػًا للف

تقرير المصيروفقا لنص المادة الثانية مف الميثاؽ، وأيضًا جيود الدولػة الطػرؼ بشػأف التػدابير الخاصػة بحػاالت 
 .الطوارئ اإلستثنائية وفقًا لنص المادة الرابعة مف الميثاؽ

 .خاذ التدابير المناسبة لمواءمة تشريعاتيا الوطنية مع أحااـ الميثاؽلـ يشر التقرير إلى قياـ الدولة الطرؼ بات .6
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 األمانة العامة

لػػػـ يتطػػػرؽ التقريػػػر إلػػػى المعوقػػػات والتحػػػديات التػػػى تواجػػػو الدولػػػة الطػػػرؼ فػػػي تماػػػيف األشػػػخاص مػػػف الحقػػػوؽ  .7
 .المنصوص علييا بالميثاؽ

الحاالت إلى الممارسة الفعلية عرض التقرير التشريعات الوطنية المنسجمة مع أحااـ الميثاؽ دوف التطرؽ  في  .8
 لتمتع االشخاص بتلؾ الحقوؽ.

تبلحظ اللجنة أف التقرير قد جاء مقتضبًا فيما يتعلؽ بالتدابير التي أتخذتيا الدولة الطرؼ لحماية بعض الحقوؽ  .9
 .الواردة في الميثاؽ، ومف ناحية أخرى أسيب في البعض اآلخر مف الحقوؽ

 تقرير:ثانيا: مبلحظات تتعلؽ بمحتوى ال

تبلحظ اللجنة أف تقرير الدولة الطرؼ قد جػاء مقتضػبا فيمػا يتعلػؽ بالتشػريعات والتػدابير التػي اتخػذتيا لحمايػة  .11
 .الحؽ في الحياة وحماية جميع األشخاص مف اإلختفاء القسري

أو تبلحػػظ اللجنػػة أف قػػانوف اإلجػػراءات الجزائيػػة ال يافػػؿ حػػؽ المحاػػـو عليػػو بعقوبػػة اإلعػػداـ فػػي طلػػب العفػػو  .11
 . استبداليا بعقوبة أخؼ ولـ ينظـ القانوف إجراءات ىذا الحؽ

تبلحظ اللجنة أف قانوف اإلجراءات الجزائية ال يبطؿ التحقيقات واألدلة المنتزعة تحت وطػأت التعػذيب المػادي  .12
 . أو المعنوي عند المحاامة، وال توجد نصوص خاصو لتعويض الضحايا إال القواعد العامة للتعويض

اللجنة أف جريمة التعذيب تسقط بالتقادـ في التشريعات الوطنية للدولة الطػرؼ، وىػو مػا يخػالؼ نػص تبلحظ   .13
 المادة الثامنة مف الميثاؽ.

فػػػي شػػػأف ماافحػػػة اإلتجػػػار بالبشػػػر الػػػذي يمثػػػؿ  0221لسػػػنة  56تبلحػػػظ اللجنػػػة  أف القػػػانوف االتحػػػادي رقػػػـ  .14
لجريمة قد جاء خاليًا مف بياف القواعد القانونية التي تعالج  اإلطار القانوني للتعامؿ مع القضايا المتعلقة بيذه ا

حقوؽ الضحايا، وايفية حماية الضحايا والشػيود، ومػدي إماانيػة إتبػاع إجػراءات خاصػة أمػاـ جيػات التحقيػؽ 
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 األمانة العامة

ىػػذه الجػػرائـ، ولػػـ يتضػػمف القػػانوف إنشػػاء آليػػة لمسػػاعدة الضػػحايا، مثػػؿ: إنشػػاء صػػندوؽ أو الحاػػـ عنػػد نظػػر 
 . ضحايالمساعدة ال

تبلحظ اللجنة أف تشريعات الدولة الطرؼ لـ تتضمف مػا يضػمف حػؽ التقاضػي بدرجاتػو لاػؿ شػخص خاضػع   .15
 لواليتيا القضائية في القضايا الخاصة بأمف الدولة.

تبلحظ اللجنة أف التقرير لـ يتناوؿ التشريعات المتعلقة بحؽ المتيـ فػي ضػمانات مرتبطػة بػالحبس اإلحتيػاطي  .16
 ي التظلـ مف قرار القاضي الصادر ضده بالحبس اإلحتياطي.وبخاصًة الحؽ ف

تبلحظ اللجنة أنو فيما يخص الوضع القانوني للقضاة المنتمػيف للمحػااـ المحليػة غيػر واضػ  علػى خػبلؼ مػا  .17
 . ىو عليو األمر بالنسبة لقضاة المحامة االتحادية

الحؽ في التعويض خاصة عند ثبوت البراءة تبلحظ اللجنة أف التقرير لـ يرد فيو إشارة إلى وجود تشريع يافؿ  .18
 ( مف الميثاؽ.62واألخطاء القضائية طبقًا للمادة )

تبلحظ اللجنة غياب القواعد القانونية الناظمة لضماف حرية الممارسة السياسػية، وذلػؾ لضػماف إتخػاذ التػدابير  .19
الػػة الحػػؽ فػػي تنظػػيـ التجمعػػات التػػى تضػػمف ممارسػػة األفػػراد ليػػذا الحػػؽ، واػػذلؾ القواعػػد القانونيػػة الخاصػػة باف

 السلمية والمسيرات لضماف تمتع اافة مواطني الدولة الطرؼ بيذا الحؽ.

علػػػى الػػػرغـ مػػػف جيػػػود الدولػػػة الطػػػرؼ والتػػػدابير المتخػػػذة مػػػف قبليػػػا بشػػػأف إنيػػػاء مشػػػالة األشػػػخاص مػػػف فئػػػة  .21
 "البدوف" إال أف اللجنة تبلحظ إستمرار تلؾ المشالة 

د القانونية الخاصة بنزع الملاية للمنفعة العامة، واذلؾ عدـ وجود آليػات خاصػة تبلحظ اللجنة ضعؼ  القواع .21
 بالتظلـ مف قرارات نزع المالية للمنفعة العامة.

تبلحظ اللجنة عدـ وضوح القواعد القانونية المتعلقة باماانية الطعف على قرارات الجيات اإلدارية القائمة على  .22
 .إصدار المطبوعات الصحفية
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لجنػػة غيػػاب إطػػار نػػاظـ فػػي الدولػػة الطػػرؼ خػػاص بضػػماف الحصػػوؿ علػػى معلومػػات بحػػوزة الييئػػات تبلحػػظ ال .23
العامػػػة أو الايانػػػات التػػػي تضػػػطلع بوظػػػائؼ عامػػػة ومػػػدى تػػػأميف وصػػػوليا  لاافػػػة األفػػػراد بمػػػا يضػػػمف تػػػداوؿ 

 المعلومات بشفافية.

للحريػة للصػحفييف والمػدونيف، تبلحظ اللجنػة أف تشػريعات الدولػة الطػرؼ تػنص علػى بعػض العقوبػات السػالبة  .24
 اما تبلحظ اللجنة خضوع شباة االنترنت للرقابة وعدـ وضوح ضوابط ىذه الرقابة وشروطيا.

تبلحػػظ اللجنػػة نوعػػا مػػف التمييػػز بػػيف الرجػػؿ والمػػرآة مػػف حيػػث شػػروط الػػزواج مػػف غيػػر حػػاملي جنسػػية الدولػػة  .25
 الطرؼ وآثاره وخاصًة فيما يتعلؽ بجنسية األوالد.

جنػػة عػػدـ توضػػي  التقريربشػػاؿ دقيػػؽ األحاػػاـ القانونيػػة والتدابيرالعمليػػة المتخػػذة مػػف الدولػػة الطػػرؼ تبلحػػظ الل .26
 لماافحة العنؼ االسري.

أفاد التقرير بأف تشريعات الدولة الطرؼ تنص علػى تػوفير قواعػد تحفػظ الصػحة وشػروط السػبلمة المينيػة فػي  .27
علقػة باإلصػابات المينيػة وحػاالت الوفػاة فػي أمػااف أمااف العمؿ، غيػر أف اللجنػة تبلحػظ أف األحصػاءات المت

  .العمؿ، تعطي داللة على ضعؼ التزاـ اثير مف أرباب العمؿ ببعض أحااـ تشريعات الصحة المينية

تشػػير اللجنػػة إلػػى قيػػاـ إمػػارة أبػػو ظبػػي بتطبيػػؽ نظػػاـ التػػاميف الصػػحي للعمػػاؿ، غيػػر أنيػػا تبلحػػظ عػػدـ اشػػتراط  .28
 .في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ إللزامية توفير التأميف الصحي للعماؿ 6222 لسنة 2القانوف االتحادي رقـ 

رغـ الجيود التي بذلتيا الدولة الطرؼ مف أجؿ تحسيف نظاـ الافيػؿ وتػوفير حمايػة أفضػؿ للعمالػة الوافػدة، إال  .29
يوفرىػا القػانوف أف اللجنة تبلحظ بأف نظاـ الافالة يحـر العامؿ الوافد في اثيػر مػف األحيػاف مػف الحمايػة التػي 

 الوطني في الممارسة العملية )مثبل حظر مصادرة جواز السفر وضعؼ التزاـ أصحاب العمؿ بذلؾ(. 
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فػػي شػػأف تنظػػيـ عبلقػػات العمػػؿ قػػد اسػػتثنى شػػريحة  6222لسػػنة  2تبلحػػظ اللجنػػة أف القػػانوف االتحػػادي رقػػـ  .31
يزيػػػد مػػػف احتمػػػاالت تعػػػرض ىػػػذه  عمػػػاؿ المنػػػازؿ ومػػػف فػػػي حاميػػػـ مػػػف التمتػػػع بحمايػػػة أحاامػػػو، األمػػػر الػػػذي

  .الشريحة لصور مختلفة مف اإلساءة البدنية والمعاملة القاسية واإلستغبلؿ اإلقتصادي

في شأف تنظيـ عبلقات العمؿ قد حظر حرية ممارسة  6222لسنة  2تبلحظ اللجنة أف القانوف االتحادي رقـ  .31
مػف الميثػاؽ، والتػي أقػرت  25ضػمنتو المػادة العمؿ النقابي والحؽ في اإلضراب بما يتعارض صراحة مػع مػا ت

سػاءة المعاملػة مػف  بيذه الحقوؽ ودعت الدولة الطرؼ إلى تنظيميا، وبما يمنع اافػة صػور إسػتغبلؿ العمػاؿ وا 
 .قبؿ أصحاب العمؿ

تبلحػػظ اللجنػػة أف الدولػػة الطػػرؼ لػػـ تتػػبف خطػػة وطنيػػة لنشػػر ثقافػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف مػػف أجػػؿ ضػػماف حمايتيػػا  .32
 عيد.على المدى الب

 التوصيات:

توصي اللجنة الدولة الطرؼ بأف تافؿ تشريعاتيا الوطنية حؽ المحاوـ عليو بعقوبة اإلعداـ في طلػب العفػو أو  (1
 .استبداليا بعقوبة أخؼ وتنظيـ ىذا الحؽ

توصي اللجنة الدولػة الطػرؼ بالعمػؿ علػى مواءمػة القػوانيف الوطنيػة وتضػمينيا أحاػاـ اتفاقيػة مناىضػة التعػذيب  (2
ديؿ قانوني العقوبات وقانوف اإلجراءات الجزائية لتجريـ جميع أشااؿ التعذيب صراحة مػف خػبلؿ وضػع عبر تع

تعريػػؼ قػػانوني لجريمػػة التعػػذيب وتشػػديد عقوبػػة جريمػػة التعػػذيب ومنػػع تلػػؾ الممارسػػات واألعمػػاؿ علػػػى ارض 
 . الواقع

عػػػوف والمسػػػاعدة لضػػػحايا التعػػػذيب، توصػػي اللجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ باتخػػػاذ اافػػػة التػػػدابير لوضػػع بػػػرامج لتقػػػديـ ال (3
عادة تأىيليـ جسديًا ونفسيًا وحماية حقوقيـ اإلنسانية والقانونية  . وتوفير الحماية والرعاية الطبية ليـ، وا 

 توصي اللجنة الدولة الطرؼ باتخاذ اافة التدابيرالتشريعية لجعؿ جريمة التعذيب ال تسقط بالتقادـ. (4
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( لسػػنة 56اع فػػي إقػػرار التعػػديبلت المقترحػػة علػػى القػػانوف اإلتحػػادي رقػػـ )توصػػي اللجنػػة الدولػػة الطػػرؼ باالسػػر  (5
في شأف ماافحة اإلتجار بالبشر، ووضع تعريؼ أاثر تحديدًا لجريمة اإلتجار بالبشر وتشديد العقوبػات  0221

ا ورفػػػع الحػػػد األدنػػػي ليػػػا، والػػػنص علػػػى القواعػػػد القانونيػػػة التػػػي تعػػػالج حقػػػوؽ الضػػػحايا وايفيػػػة حمايػػػة الضػػػحاي
نشػاء آليػة لمسػاعدة  والشيود، واتباع إجراءات خاصة أماـ جيات التحقيؽ أو المحااـ عنػد نظػر ىػذه الجػرائـ، وا 

 .للجنسيف الضحايا مثؿ: إنشاء صندوؽ خاص بتعويضيـ ودور أيواء

فػػي شػػأف ماافحػػة  0221( لسػػنة 56تحػػث اللجنػػة الدولػػة الطػػرؼ علػػى التطبيػػؽ الفعػػاؿ للقػػانوف اإلتحػػادي رقػػـ ) (6
 جار بالبشر، واإلستمرار في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية باافة محاورىا الخمس.اإلت

توصي اللجنة بتعديؿ التشريع المنظـ للقانوف األساسػي للقضػاة بمػا يضػمف لجميػع القضػاة علػى مسػتوى محػااـ  (7
ليػػًا عػػف اإلمػػارات المحليػػة أو اإلتحاديػػة األسػػتقبللية وخاصػػة بإخضػػاع مينػػتيـ لمجلػػس أعلػػى للقضػػاء مسػػتقؿ ا

 السلطة التنفيذية.

 توصي اللجنة الدولة الطرؼ بوضع تشريعات تضمف التقاضي على درجتيف في اؿ الحاالت. (8

توصػػي اللجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بوضػػع تشػػريع يعػػزز ضػػمانات المحبػػوس إحتياطيػػًا خاصػػة مػػف حيػػث الحػػؽ فػػي  (9
 الحبس تعسفي.الطعف في قرار الحبس اإلحتياطي، وفي طلب التعويض حينما يثبت أف ىذا 

توصي اللجنة فيما يخص المحاامة العادلة بأف يقترف الحؽ في تعييف محاـ في جميع الحاالت، للتوافؽ مع ما  (11
 جاء في الميثاؽ وأف يفت  باب المساعدة القضائية على نطاؽ واسع.

خطػأ  ويض بالنسػبة لاػؿ مػف اػاف ضػحيةعػنونيػة مػف شػأنيا ضػماف الحػؽ فػي التتوصي اللجنة بوضػع قواعػد قا (11
 ( مف الميثاؽ.62قضائي تطبيقًا للمادة )

 تدعو اللجنة الدولة الطرؼ إلى االستمرار في جيود تمايف المرأة وتشجيعيا للمشاراة في الشأف العاـ للببلد. (12
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تدعو اللجنة لوضع قواعد قانونية ناظمة لضماف الحرية السياسية، وذلػؾ لضػماف اتخػاذ التػدابير التػي تضػمف  . (13
 .ليذا الحؽ ممارسة األفراد

تحث اللجنة الدولة الطرؼ على سف قواعد قانونية خاصة بافالة الحؽ في تنظيـ التجمعات السػلمية والمسػيرات  (14
 .لضماف تمتع اافة مواطني الدولة الطرؼ بيذا الحؽ

  االشخاص مف فئة "البدوف". توصي اللجنة الطرؼ باتخاذ اافة التدابير البلزمة التى مف شانيا إنياء مشالة  (15

تدعو اللجنة لتحديد حاالت مصادرة األمواؿ الخاصة بشاؿ صري  وفقًا للقوانيف الوطنية المعموؿ بو في الدولػة  (16
 .الطرؼ

تػػدعو اللجنػػة لسػػف قواعػػد قانونيػػة خاصػػة لنػػزع الملايػػة للمنفعػػة العامػػة، واػػذلؾ إيجػػاد آليػػات خاصػػة بػػالتظلـ مػػف  (17
 قرارات نزع المالية للمنفعة العامة .

لدولػػػة الطػػػرؼ لوضػػػع إطػػػار نػػػاظـ لضػػػماف الحصػػػوؿ علػػػى معلومػػػات بحػػػوزة الييئػػػات العامػػػة أو تػػػدعو اللجنػػػة ا (18
 .الايانات التي تضطلع بوظائؼ عامة وتأميف وصوليا وضماف تداوليا لاافة األفراد

 تحث اللجنة الدولة الطرؼ على إلغاء تشريعاتيا التى تنص على بعض العقوبات السالبة للحرية للصحفييف. (19

 ة الدولة الطرؼ بفس  المزيد مف الحريات على الفضاء االلاتروني .تدعو اللجن (21

توصي اللجنة بالنظر في وضع تشريع أو اتخاذ ما يناسب مف إجراءات لضماف عدـ التمييز بيف المرأة والرجؿ  (21
 في شروط الزواج وآثاره مف غير حاملي جنسية الدولة الطرؼ.

 اص لماافحة العنؼ االسري.توصي اللجنة بالنظر في اصدار قانوف اتحادي خ (22

توصي اللجنة باإلسراع بإصدار قانوف يحمى حقوؽ الطفؿ بما يراعي مصلحتو الفضلى، ويحظر جميع أشػااؿ  (23
 العنؼ البدني ضده.

 توصي اللجنة بوضع تشريع يعزز حقوؽ فئة المسنيف بما يضمف ليـ حياة اريمة ماديًا ومعنويًا. (24
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حاب العمػػؿ الػػذيف ال يقومػػوف بتػػدريب العمػػاؿ علػػى السػػبلمة المينيػػة تحػػث اللجنػػة علػػى تشػػديد العقوبػػة علػػى أصػػ (25
 ومراقبة توفر شروطيا. 

تدعو اللجنة الدولة الطرؼ إلى اإلسراع في إقرار مشروع قانوف بشأف التأميف الصحي، واذلؾ تضػميف القػانوف  (26
لتػػػأميف الصػػػحي فػػػي شػػػأف تنظػػػيـ عبلقػػػات العمػػػؿ نصػػػا خاصػػػا بإلزاميػػػة تػػػوفير ا 6222لسػػػنة  2االتحػػػادي رقػػػـ 

 للعماؿ.

تحػػػث اللجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ علػػػى تحسػػػيف قػػػدرات مفتشػػػي العمػػػؿ علػػػى التحقيػػػؽ فػػػي مخالفػػػات قػػػانوف العمػػػؿ  (27
جراءات الصحة والسبلمة المينية، بما يافي لضماف التزاـ ىذا القطاع بأحاػاـ قػانوف العمػؿ ومعػايير الصػحة  وا 

يف يتالمػػوف اللغػػات األصػػلية للعمػػاؿ الوافػػديف مػػف أجػػؿ والسػػبلمة المينيػػة، واسػػتخداـ مفتشػػيف أو متػػرجميف فػػوري
 تلقي وتسجيؿ الشااوى بشاؿ فعاؿ.

ال يػػزاؿ قيػػد اإلجػػراءات توصػػي اللجنػػة باإلسػػراع فػػي إقػػرار مشػػروع قػػانوف بشػػأف عمػػاؿ الخدمػػة المسػػاندة الػػذي  (28
 .التشريعية

ابي والحػؽ فػي اإلضػراب فػي تحث اللجنة الدولة الطرؼ على إدراج نص صػري  يتعلػؽ بػإقرار حريػة العمػؿ النقػ (29
نما تنظميما. 25قانونيا الوطني بما يتواءـ مع نص المادة   مف الميثاؽ التي ال تحظر ىذه الحقوؽ وا 

توصي اللجنة الدولة الطرؼ بمواصلة جيودىا الرامية إلى إيجاد البيئة المواتية لعمؿ مؤسسات المجتمع المػدني  (31
بشاؿ خاص تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لئلنخراط في مجػاؿ وتشجعيا على القياـ بدورىا في المجتمع، و 

 الدفاع عف حقوؽ اإلنساف ونشر ثقافتيا والسيما للفئات األاثر عرضة لئلنتياؾ.

فػي شػأف تنظػيـ عبلقػات العمػؿ  6222لسػنة  2تدعو اللجنة الدولة الطرؼ إلػى تضػميف القػانوف االتحػادي رقػـ  (31
 المعاقيف في مؤسسات القطاع الخاص. نصا خاصا بنسبة محددة لتعييف األشخاص

تحث اللجنة الدولػة الطػرؼ علػى اسػتحداث نظػاـ خػاص بالتػأميف ضػد البطالػة مػع وضػع ضػوابط تػدفع الشػباب  (32
 إلى البحث عف عمؿ في القطاع الخاص وعدـ االعتماد على القطاع الحاومي.
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ة بتقػديـ خػدمات الرعايػة الصػحية مػف الدسػتور الخاصػ 62تدعو اللجنة الدولة الطرؼ إلػى مواءمػة نػص المػادة  (33
مػف الميثػاؽ، بمػا يافػؿ تمتػع جميػع أفػراد المجتمػع  22للمواطنيف دوف سواىـ مع نص الفقػرة األولػى مػف المػادة 

 بالحؽ في الرعاية الصحية سواء أاانوا مواطنيف أـ وافديف.

عػػػدادىـ توصػػػي اللجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ بأتخػػػاذ اافػػػو التػػػدابير مػػػف أجػػػؿ تػػػدريب وتأىيػػػؿ ذوي  (34 اإلعاقػػػات مينيػػػا وا 
لممارسػػة العمػػؿ وتػػوفير العمػػؿ المناسػػب فػػي القطػػاع الحاػػومي والخػػاص مػػف خػػبلؿ تحديػػد نسػػبو مئويػػو ليػػـ مػػف 
عػػدد الوظػػائؼ الشػػاغرة أسػػوة  بالقػػانوف المحلػػي للخدمػػة المدنيػػة للييئػػات والػػدوائر التابعػػة إلمػػارة أبػػوظبي والػػذي 

 اإلعاقة.% مف شواغر تلؾ الجيات لذوي 0حدد نسبو  

توصي اللجنة الدولة الطرؼ بمواصلة جيودىا الخاصة بوضع خطة وطنية لنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف مف أجؿ  (35
ضماف حمايتيا على المدى البعيد، واذلؾ تعزيز دمج برامج التسػام  وثقافػة التػآخي واالنفتػاح علػى اآلخػر فػي 

 لرسمية، وتدعوىا إلى قياس أثر ىذه البرامج.المناىج واألنشطة التعليمية وبرامج التدريب الرسمية وغير ا

تحػػػث اللجنػػػة الدولػػػة الطػػػرؼ علػػػى مواصػػػلة الجيػػػود الخاصػػػة بإنشػػػاء المؤسسػػػة الوطنيػػػة لحقػػػوؽ االنسػػػاف وفقػػػًا  (36
 لمباديء باريس.

توصػػي اللجنػػة الدولػػة الطػػرؼ بمواصػػلة جيودىػػا فػػي شػػأف مسػػألة المصػػادقة واإلنضػػماـ إلػػى الصػػاوؾ الدوليػػة  (37
 االنساف .المعنية لحقوؽ 

توصي اللجنة بمواصلة الدولة الطرؼ لجيودىا في تحسيف البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة  لحقوؽ اإلنساف،  (38
 وتحسيف الممارسات والسياسات اليادفة إلى التنفيذ الاامؿ ألحااـ الميثاؽ.
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 األمانة العامة

 جدول أعمال الدورة السادسة. :الممحق الخامس 
 للدوزة الطادضة الربىامج الصمين 

 مجَوزية العساقاألول املقدو مً تقسيس الياشةة مب اخلاصة

 إىل جلية حقوق اإلىطاٌ العسبية )جلية امليجاق(

22-23/12/2014 

 مبقس األماىة العامة جلامعة الدول العسبية

 اليوو األول

 مً إىل جدول أعنال الدوزة

 09.00 10.00 تطجيل الطيدات والطادة احلضوز

   

 كلنات االفتتاح

 ضعادة الدكتوز/ ٍادي بً علي اليامي-

 زئيظ جلية حقوق اإلىطاٌ العسبية

 معالي الطيد/ حمند مَدي البياتي-

 وشيس حقوق اإلىطاٌ وزئيظ وفد مجَوزية العساق

 عسض فيله تعسيفي عً اللجية-

10.30 10.00 

 10.30 11.00 اضرتاحة

معالي الوشيس/  يلقي كلنة تسحيب ويعسف بأعضاء اللجية ومً ثه يدعو اللجية/ د. ٍادي بً علي الياميزئيظ 

 التقسيس والتعسيف بأعضاء الوفد املسافق لُ حول لتقديه بياٌ مجَوزية العساقزئيظ وفد  حمند مَدي البياتي

11.05 11.00 

 11.05 11.20 يلقي بياىُ  وفد مجَوزية العساقزئيظ معالي الوشيس/ حمند مَدي البياتي 

 11.20 11.25  يعلً بدء املياشةة اللجيةزئيظ الدكتوز/ ٍادي بً علي اليامي 

 11.25 11.40 لية اإلعدادآو الةلليةحول التقسيس مً الياحية  اللجية يقدو مالحظات  عاصه زبابعة/ االضتاذ عضو اللجية

 11.40 11.55 (احلسيات املدىية والطياضية )حول  يقدو مالحظاتُ عبدالسحيه العوضي/الدكتوزعضو اللجية 

 11.55 12.10 عضو اللجية األضتاذ/ عاصه زبابعة يقدو مالحظاتُ )احلق يف احلياة والطالمة البدىية، وعدو التعسض للتعريب(
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 12.10 12.40 وفد مجَوزية العساقتعقيب 

 12.40 01.20 اضرتاحة

 01.20 01.35 (مالحظاتُ حول )اضتقالل القضاء واحملاكنات العادلةعضو اللجية الدكتوز/ عبداجمليد شعالىي يقدو 

احلق يف  الضحة، واحلق يف توفري احلياة اللسمية لروي ) يقدو مالحظاتُ ضعد ىعيه يوىظأعضو اللجية املطتةاز/

 اإلعاشة اليفطية واجلطدية(

01.50 01.35 

 01.50 02.20 وفد مجَوزية العساقتعقيب 

 02.20 - ويسفع اجللطة لليوو التالي  زئيظ وفد مجَوزية العساقمعالي الوشيس/ حمند مَدي البياتي يةلس  اللجيةزئيظ 
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 : اليوو الجاىي 

 مً إىل املوضوع

 09.30 10.30 ميظنات اجملتنع املدىي. جلطة اضتناع

 مجَوزية العساقوفد  الوشيس وزئيظعالي يفتتح اليقاش ويعطي الللنة مل اللجيةزئيظ الدكتو/ ٍادي بً علي اليامي 

 .لإلجابة على اضتيضاحات أعضاء اللجية الوازدة مً اليوو الطابق

10.35 10.30 

يتولوٌ السد على االضتيضاحات الوازدة  الوفد أعضاءو معالي الوشيس/ حمند مَدي البياتي زئيظ وفد مجَوزية العساق

 يف اليوو الطابق.

11.05 10.35 

 11.05 11.20  (.وحسية السأي والتعبري االضتاذ/ عص الديً األصبحي يقدو مالحظاتُ حول )حق املللية الفسديةعضو اللجية 

احلق احلق يف العنل وحسية تلويً اجلنعيات واليقابات املَيية و/ حمند فصيع  يقدو مالحظاتُ )املطتةازعضو اللجية 

 يف التينية(.

11.35 11.20 

 11.35 12.05 .العساقوفد مجَوزية تعقيب 

 12.05 12.30 اضرتاحة

 12.30 12.45 (احلق يف  التعليه)يف  يقدو مالحظاتُ عبدالسحيه العوضي/الدكتوزعضو اللجية 

 12.45 01.00 .(ملافحة السق واإلجتاز بالبةس)عضو اللجية احملامي األضتاذ/ عاصه زبابعة يقدو مالحظاتُ حول 

 01.00 01.15 عبداجمليد شعالىي يقدو مالحظاتُ )احلق يف محاية األضسة وخباصة اليطاء واألطفال(.عضو اللجية الدكتوز/ 

 01.15 01.45 وفد مجَوزية العساق.تعقيب 

لإلجساءات  األضتاذ/ عاصه زبابعة تقديه شسحااحملامي  يطلب مً اللجيةزئيظ الدكتوز/ ٍادي بً علي اليامي 

 الالحقة للنياشةة.

02.00 01.45 

 ملعالي الطيد/ حمند مَدي البياتي وشيس حقوق اإلىطاٌ وزئيظ الةلس  يقدو   اليامي بً علي ٍادي د. اللجية/زئيظ 

 ويعلً اىتَاء املياشةات ويسفع اجللطة . وأعضاء الوفد وفد مجَوزية العساق

02.10 02.00 

 02.10 - ضحفي التؤرمس املعقد 
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 الخاصة بمناقشة تقرير جمهورية  السادسة الدورة أعمال بخالصة المعني اإلعالمي البيان السادس: الممحق
 .العراق

 بيان

 بمناسبة انهاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

 أعمال مناقشة تقرير جمهورية العراق األول  

 34/23/3125-33القاهرة 

  

بموجب  المقدـ الييا األوؿ تقرير العراؽ الخاصة بمناقشة الدورة السادسة لجنة حقوؽ اإلنساف العربية عقدت
بمقر األمانة العامة  ديسمبر/اانوف أوؿ( 02 -00) على مدار يومي مف الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف 22المادة 

محمد أميف البياتي وزير  السيد بمشاراة الوفد الرسمي لدولة العراؽ الذى ترأسو معالي لجامعة الدوؿ العربية، وذلؾ
أوضاع حقوؽ  حالة الدورة السادسة حوار تفاعلي حوؿ اعماؿ شيدت وقد جميورية العراؽ. في اإلنسافحقوؽ 
الميثاؽ العربي لحقوؽ  تنفيذ التزاماتيا الواردة في المبذولة في سياؽ وجيود الحاومة بجميورية العراؽ اإلنساف
جملة  اء لجنة حقوؽ اإلنساف العربية بطرحقاـ السادة أعض واعماؿ الحقوؽ والحريات المنصوصة فيو، حيث اإلنساف

على متف التقرير والردود المقدمة مف الحاومة العراقية على تساؤالت اللجنة المسبقة ، وذلؾ مف اجؿ  التساؤالت مف
الحقوؽ والحريات الواردة  تلؾ وبخاصة أوضاع وتطورات حالة حقوؽ اإلنساف في العراؽ، واقع الوقوؼ على

وعدـ التعرض للتعذيب، وماافحة الرؽ واإلتجار بالبشر، والحريات المدنية  الحياة والسبلمة البدنية االحؽ في بالميثاؽ
وحؽ  حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفاؿ، والمحاامات العادلة، والحؽ في والحؽ في التعليـ والقضاء والسياسية

ف الجمعيات والنقابات المينية والحؽ في التنمية، والحؽ والحؽ في العمؿ وتاوي الملاية الفردية وحرية الرأى والتعبير،
 في الصحة والحؽ في توفير الحياة الاريمة لذوي اإلعاقة النفسية والجسدية.

أجابات واسعة على تساؤالت أعضاء اللجنة في اطار الحوار التفاعلي  الوفد العراقي قدـ وبالمقابؿ
وبما يماف  ولمدى امتثاؿ جميورية العراؽ بتنفيذ احااـ الميثاؽ. الوطنيشرحا لبعض النقاط الواردة في التقرير  تتضمف
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 األمانة العامة

اللجنة مف توجيو مبلحظات وتوصيات تيدؼ الى تعزيز امتثاؿ الحاومة العراقية الحااـ الميثاؽ وضماف تمتع االفراد 
 بالحقوؽ والحريات المختلفة.

المنظمات العراقية غير الحاومية المشاراة في  واانت لجنة حقوؽ اإلنساف العربية قد عقدت اجتماعا مع عدد مف
أعماؿ الدورة السادسة تـ مف خبللو توضي  واقع حقوؽ االنساف ومدى تمتع االفراد بيذه الحقوؽ على الصعيد الواقعي، 

وتوصياتيا المتعلقة بتطوير التشريعات والسياسات الحاومية  اما تناوؿ االجتماع مطالب ىذه المنظمات
حوؿ التقرير الوطني المقدـ مف الحاومة العراقية حوؿ  للجنة لما بأف ىذه المنظمات قدمت تقارير الظؿع العراؽ. في

التوجييية واالسترشادية التي  العربي لحقوؽ اإلنساف، وذلؾ في إطار المبادئ مدى إعماليا وتنفيذىا ألحااـ الميثاؽ
 وضعتيا لجنة حقوؽ االنساف العربية.

خريطة مسار وضع المبلحظات  سعادة الداتور ىادي بف علي اليامي ح رئيس اللجنةوفي نياية االجتماع شر 
والتوصيات الختامية بعد دراستيا مع جميورية العراؽ. وقدـ مقرر تقرير العراؽ االستاذ عاصـ ربابعة مداخلة حوؿ 

 اإلجراءات البلحقة للمناقشة.

ميثاؽ( ىى لجنة منبثقة عف الميثاؽ العربي لحقوؽ لجنة حقوؽ اإلنساف العربية )لجنة ال ومف الجدير بالذار
بعد أف صادؽ عليو سبع دوؿ  0222 ، ودخؿ حيز النفاذ في0222اإلنساف الذى أقرتو القمة العربية بتونس العاـ 

عربية، وبلغ عدد الدوؿ المصادقة عليو حتى اآلف أربعة عشر دولة عربية، ولجنة حقوؽ اإلنساف العربية ماونة مف 
يات مشيود ليا بالخبرة والنزاىة واالستقبلؿ تنتخبيـ الدوؿ العربية األطراؼ في الميثاؽ ويعملوف بشاؿ سبع شخص

مستقؿ عف الحاومات وجامعة الدوؿ العربية مف أجؿ تقييـ أوضاع حقوؽ اإلنساف في الدوؿ العربية األطراؼ عبر 
  على تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا. دراسة التقارير وتقديـ المبلحظات والتوصيات للدوؿ مف أجؿ العمؿ

وتقدـ الدوؿ األطراؼ تقرير أوؿ للجنة حقوؽ اإلنساف العربية بعد التصديؽ عليو وتقرير دورى اؿ ثبلث 
سنوات حوؿ خطط وسياسات اؿ حاومة اإلعماؿ الفعلي للحقوؽ والحريات المنصوص علييا في 

، وعملت اللجنة 0262اإلنساف العربية في مطلع أغسطس/آب  قد قدـ تقريره إلى لجنة حقوؽ العراؽ وااف الميثاؽ.
 على دراستو وفحصو.
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 األمانة العامة

 المباديء التوجيهية واالسترشادية العداد التقارير المقدمة من الدول االطراف في الميثاق: الممحق السابع 

 

التي يتعين عمى المبادئ التوجيهية واالسترشادية بشأن التقارير الخاصة بالميثاق العربي لحقوق اإلنسان 
 منه. 59اف تقديمها بموجب المادة الدول األطر 

 القانونية لعممية تقديم التقاريرالمرجعية 

 المادة الثامنة واألربعون

تتعيد الدوؿ األطراؼ بتقديـ تقارير بشأف التدابير التي اتخذتيا إلعماؿ الحقوؽ والحريات المنصوص علييا في  -6
محرز للتمتع بيا. ويتولى األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية بعد تسلمو التقارير إحالتيا إلػى ىذا الميثاؽ، وبياف التقدـ ال

 اللجنة للنظر فييا .

تقوـ الػدوؿ األطػراؼ بتقػديـ التقريػر األوؿ إلػى اللجنػة خػبلؿ سػنة مػف تػاريخ دخػوؿ الميثػاؽ حيػز التنفيػذ بالنسػبة  -0
اـ. ويجوز للجنة أف تطلب مف الدوؿ األطراؼ معلومات إضافية ذات صلة لاؿ دولة طرؼ، وتقريراً دوريًا اؿ ثبلثة أعو 

 بتنفيذ الميثاؽ.

( بحضػػور مػػف يمثػػؿ الدولػػة المعنيػػة لمناقشػػة 0تػػدرس اللجنػػة التقػػارير التػػي تقػػدميا الػػدوؿ األطػػراؼ وفقػػًا للفقػػرة ) -2
 التقرير.

 تخاذىا طبقًا ألىداؼ الميثاؽ.تناقش اللجنة التقرير وتبدي مبلحظاتيا وتقدـ التوصيات الواجب ا -2

 تحيؿ اللجنة تقريرًا سنويًا يتضمف مبلحظاتيا وتوصياتيا إلى مجلس الجامعة عف طريؽ األميف العاـ. -5
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 تعتبر تقارير اللجنة ومبلحظاتيا الختامية وتوصياتيا وثائؽ علنية تعمؿ اللجنة على نشرىا على نطاؽ واسع. -1

 

 المقدمة:

مػف الميثػاؽ العربػي لحقػوؽ اإلنسػاف تتعيػد اػؿ دولػة طػرؼ بػأف تقػدـ إلػى األمػيف العػاـ لجامعػة  (22)عمبل بالمػادة  .6
عمػػاؿ الحقػػػوؽ والحريػػات المنصػػوص علييػػا بموجػػػب التزاماتيػػا الػػدوؿ العربيػػة تقريػػرا عػػف التػػػدابير المتخػػذة لتنفيػػذ  وا 

يػة )لجنػة الميثػاؽ( التػي تنظػر فػي نػوعيف اإلنسػاف العرب حقػوؽالميثاؽ. ويقوـ األميف العاـ بإحالة التقرير إلػى لجنػة 
خػػبلؿ سػػنة مػػف تػػاريخ الػػذي يقػػدـ مػػف الدولػػة الطػػرؼ مػػف التقػػارير المقدمػػة مػػف الػػدوؿ األطػػراؼ: )أ( التقريػػر األوؿ 

  عقب تقديـ التقرير األوؿ.اؿ ثبلثة أعواـ الذي يقدـ و)ب( التقرير الدوري يا، دخوؿ الميثاؽ حيز التنفيذ بالنسبة ل

تقييـ مدى امتثاؿ تشريعاتيا وممارسػاتيا ألحاػاـ الميثػاؽ، مف أجؿ تقديـ التقارير فرصة للدوؿ األطراؼ  تتي  عملية .0
مػع أحاػاـ الميثػاؽ، وسياسػاتيا  : )أ( إجراء استعراض شامؿ للتدابير التي اتخذتيا لتنسيؽ تشػريعاتياذلؾ مف خبلؿو 

الميثػاؽ، )ج( تحديػد أوجػو القصػور والعقبػات التػي  فيمحمية تعزيز التمتع بالحقوؽ ال ي)ب( رصد التقدـ المحرز ف
قػػػػوؽ تعتػػػرض تنفيػػػػذ أحاػػػاـ الميثػػػػاؽ، )د( التخطػػػػيط لوضػػػع ومواءمػػػػة التشػػػريعات والسياسػػػػات بمػػػػا يافػػػؿ حمايػػػػة الح

 .والحريات الواردة في الميثاؽ

وؿ األطراؼ بشػأف شػاؿ بإعداد التقارير إلى تقديـ النص  والمشورة للد ةتيدؼ المبادئ التوجييية واإلرشادية المتعلق .2
وأف  ،وضػػػماف أف تاػػػوف ىػػػذه التقػػػارير شػػػاملة ،التقػػػارير إعػػػدادعمليػػػة مػػػف أجػػػؿ تيسػػػير ىػػػا المقدمػػػة ومحتػػػوى تقارير 

معلومػات الطلػب فػي حاجػة اللمبادئ إلػى تقليػؿ يذه اتعرضيا الدوؿ األطراؼ بطريقة موحدة. اما سيؤدي االمتثاؿ ل
يحػؽ للجنػة أف تطلػب معلومػات إضػافية وتاميليػة ذات صػلة  22مػف المػادة ضافية، إذ إنو بموجب الفقرة الثانيػة اإل

 بتنفيذ أحااـ الميثاؽ مف جانب الدوؿ األطراؼ.
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 المبادئ التوجيهية واإلرشادية:

يتعيف على الدوؿ األطراؼ مراعاة المبادئ التوجييية واإلرشػادية الصػادرة عػف اللجنػة عنػد تقػديـ تقاريرىػا بموجػب المػادة 
 :تنقسـ إلى قسميف وىي(، 22)

 : شكل التقرير أوال

 مصحوب بنسخة ورقية مطبوعة. و ( CD) ينبغي تقديـ التقرير في شاؿ الاتروني على قرص مدمج .6

نقطة مف نوع الخط  (61)(، وياوف حجـ الخط المستخدـ ىو Aيجب أال يتجاوز التقرير مائة صفحة )حجـ الورقة  .0
تاػػػوف المسػػػافة بػػػيف السػػػطور بمقػػػدار مسػػػافة واحػػػدة. امػػػا ينبغػػػي تػػػرقيـ ( ، واف Simplified Arabicالحاسػػػوبي )

 الفقرات تسلسليا.

شراايا  .2 فػي الوفػد الحاػومي بغيػة الما أماف ذلؾ إيراد أسماء الجيات والمؤسسات التي ساىمت في أعداد التقرير، وا 
 تعزيز الحوار بيف اللجنة والدولة الطرؼ المعنية.

 ات مف مصادر غير حاومية.بياف مدى تضميف التقرير لمعلوم .2

 المؤسسات الوطنية لحقوؽ اإلنساف والمنظمات غير الحاومية في عملية إعداد التقرير.مساىمة بياف  .5
 

 محتوى التقرير  ثانيا: 

 بما يمي:تتعمق أن يشتمل التقرير عمى معمومات ذات طابع عام  ينبغي 
 األراضي والسكان: .2

المؤشػرات عػف واذلؾ  ٬عف الخصائص الديمغرافية للدولة الطرؼ أساسيةىذا الجزء معلومات التقرير في أف يقدـ  يجب
والنػػاتج القػػػومي  ٬مثػػؿ: حجػػـ السػػػااف ومعػػدؿ النمػػو السػػػااني ومتوسػػط الػػدخؿ للفػػػرد ،االجتماعيػػة واالقتصػػادية والثقافيػػػة
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عية )مثػؿ الغػذاء والسػاف والتعلػيـ والصػحة ومعدؿ النفقات االجتما ،ومعدالت التنمية البشرية ومعدؿ البطالة، ٬اإلجمالي
 العاـ. اإلنفاؽوالحماية االجتماعية وغيرىا( انسبة مف مجموع 

 الهيكل السياسي العام:  .3
باختصػػػػار النظػػػػاـ السياسػػػػي وتنظػػػػيـ السػػػػلطات الػػػػثبلث فػػػػي الدولػػػػة الطػػػػرؼ مػػػػف التقريػػػػر أف يصػػػػؼ ىػػػػذا الجػػػػزء  يجػػػػب

لسرد التاريخي، وبما يماف اللجنة مف فيـ السياقيف السياسي والقانوني الذي القضائية( بعيدا عف ا ٬التنفيذية ٬)التشريعية
 الميثاؽ. أحااـتنفذ فيو الدولة الطرؼ 

 اإلطار القانوني العام لحماية حقوق اإلنسان: .4
تبػػػيف السػػػياؽ القػػػانوني الػػػذي تجػػػري فػػػي إطػػػاره حمايػػػة حقػػػوؽ  علػػػى معلومػػػات الجػػػزء مػػػف التقريػػػرأف يحتػػػوي ىػػػذا  يجػػػب

 :اإلنساف، وينبغي بوجو خاص تقديـ معلومات عما يلي

 أحااـ الدستور والتشريعات ذات الصلة بحقوؽ اإلنساف. . أ
 المواثيؽ الدولية واإلقليمية ذات الصلة بحقوؽ اإلنساف. . ب
 تعني بمسائؿ حقوؽ اإلنساف.السلطات القضائية واإلدارية وغيرىا مف السلطات التي  . ت
باإلضافة إلػى الػدور الػذي تقػـو  المؤسسات واآلليات الوطنية المخولة باإلشراؼ على حماية وتعزيز حقوؽ اإلنساف. . ث

 بو المؤسسات الفاعلة المختصة في المجتمع المدني في ىذا الصدد.
، فضػبل عػف اإلنسػافيا انتيااػات حقػوؽ ونظـ التعويض ورد االعتبار المتوفرة لضحا ٬سبؿ االنتصاؼ المتاحة للفرد . ج

 معلومات عف إعماؿ مبدأ المساواة وعدـ التمييز.
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 األمانة العامة

 مكانة الميثاق في الدولة الطرف: .5
 أف يتضمف ىذا البند المعلومات اآلتية: يجب

الجيػود المبذولػػة لنشػػر وتػػرويج الميثػػاؽ وخصوصػػا مػػا يتعلػؽ بتثقيػػؼ الجميػػور بػػالحقوؽ المتضػػمنة فيػػو، واسػػتعراض  . أ
 تدريب الموظفيف المالفيف بإنفاذ القوانيف في مجاؿ تنفيذ المعايير التي يتضمنيا الميثاؽ. جيود

ماانة الميثاؽ في النظاـ القانوني للدولة الطػرؼ ومػا إذا اػاف ممانػا االحتاػاـ بمػواد الميثػاؽ أمػاـ الجيػات القضػائية  . ب
طني حتػػى تقػػـو ىػػذه السػػلطات بإنفاذىػػا، واػػذلؾ والسػػلطات اإلداريػػة أـ مػػف المتعػػيف إدراجيػػا فػػي النظػػاـ القػػانوني الػػو 

اإلشػػارة إلػػى أمثلػػة محػػددة لقضػػايا قانونيػػة توضػػ  اإلدمػػاج والتطبيػػؽ المباشػػر ألحاػػاـ الميثػػاؽ فػػي النظػػاـ القػػانوني 
 الوطني. 

يضاح السبب في استمرارىا. . ت  التحفظات على بنود الميثاؽ إف وجدت وا 

 الطرف:ولة جهود نشر التقرير الوطني المقدم من الد .6
التقريػر المقػدـ مػف الدولػة الطػرؼ الػى اللجنػة تلػؾ الجيػود المبذولػة لنشػر التقريػر داخػؿ الدولػة الطػرؼ وض  ينبغي أف ي

( 22ادة )وعلػػى أي نطػػاؽ، علمػػا بػػأف اللجنػػة ملزمػػة بنشػػر تقاريرىػػا ومبلحظاتيػػا وتوصػػياتيا علػػى نطػػاؽ واسػػع طبقػػا للمػػ
 ( مف الميثاؽ.1الفقرة )

  معمومات تتعمق بكل مادة من مواد الميثاق 
 -للحقػػوؽ المحميػػة فيػػو الدولػػة الطػػرؼ ألحاػػاـ الميثػػاؽ وفقػػا  انفػػاذأف يتضػػمف ىػػذا الجػػزء معلومػػات محػػددة عػػف  ينبغػػي

سواء على صعيد التدابير التشريعية واإلدارية أو على صعيد الممارسة العملية، مػع مراعػاة تقػديـ  -والمشار إلييا الحقا 
 بيا في الميثاؽ وبشاؿ خاص:  ؼعلومات التي تؤثر على مدى اإلعماؿ الاامؿ للحقوؽ المعتر الم

ذار التدابير التشريعية والقضائية واإلدارية وأي تدابير أخرى تـ اتخاذىا مف اجػؿ إنفػاذ أحاػاـ الميثػاؽ وبيػاف التقػدـ  .6
 المحرز في ىذا الصدد.



 

 

 

 

 +18117372102تليفاكس:                           الزمالك  -ش محمد مظهر 12 -فندق هليتون الزمالك

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights/hompagWebsite :                        Email: 

ahrcommittee@las.int 

 

 األمانة العامة

للمقارنة بشأف مدى إعماؿ الحػؽ مػف اجػؿ تماػيف اللجنػة مػف تقيػيـ  إيراد بيانات إحصائية ووقائعية على أسس قابلة .0
 التقدـ المحرز في تنفيذ أحااـ الميثاؽ.

ف اانت ذات طبيعة وقتية تاوف مفروضة على التمتع بػالحؽ  .2 بياف أي جوانب تمييز أو استبعاد أو أية قيود حتى وا 
 يتعلؽ بإعبلف حاالت الطوارئ االستثنائية.وخاصة فيما  ٬المعني بحاـ القانوف أو الممارسة أو أي نحو أخر

إيػػراد أيػػة معوقػػات أو صػػعوبات تػػؤثر علػػى تمتػػع األشػػخاص الخاضػػعيف لواليػػة الدولػػة بػػالحؽ المعنػػي بمػػا فػػي ذلػػؾ  .2
 تفاصيؿ اإلجراءات التي تـ اتخاذىا للتغلب على ىذه المعوقات.

اػػػف ذلػػػؾ، وبشػػػاؿ خػػػاص النصػػػوص القانونيػػػة إرفػػػاؽ الوثػػػائؽ الداعمػػػة للمعلومػػػات الػػػواردة فػػػي مػػػتف التقريػػػر المػػػا أم .5
واألحاػػاـ القضػػائية والخطػػط واالسػػتراتيجيات والبػػرامج التػػي تسػػيؿ اطػػبلع اللجنػػة علػػى المعلومػػات الخاصػػة بافالػػة 

 الحقوؽ الواردة في الميثاؽ.
 األتي:وبغية تسهيل إجراءات تقديم المعمومات بالنسبة لمدول األطراف يمكن تقديم المعمومات عمى النحو 

 (2)المادة 

 تنفيذ الميثاق غايات

أف يدرج فػي التقريػر المقػدـ معلومػات عػف التػدابير التػي اتخػذتيا الدولػة الطػرؼ فػي سػبيؿ تحقيػؽ غايػات الميثػاؽ  ينبغي
 وفقا للمادة األولى منو، وبشاؿ خاص العمؿ على:

ضػػػمف االىتمامػػػات الوطنيػػػة  اإلنسػػػافوجػػػود خطػػػة عمػػػؿ وطنيػػػة شػػػاملة وموحػػػدة تجعػػػؿ مػػػف تعزيػػػز واحتػػػراـ حقػػػوؽ  .6
 .األساسية

تعزيز التفاىـ وثقافة التسام  والتآخي واالنفتاح على األخر وفقا لما تقتضػيو المبػادئ والقػيـ اإلنسػانية وتلػؾ المعلنػة  .0
 في المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف.
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 األمانة العامة

افة حقوؽ اإلنساف وتعليـ السااف المدني، في إنشاء مشاريع لتطوير ثق تمعلمجاتخاذ التدابير البلزمة، بالتعاوف مع ا .2
 ااؿ في روح يسودىا قيـ المساواة وعدـ التمييز واحتراـ اآلخريف والتسام  واالعتداؿ.

 (3)المادة 

 في تقرير المصير  الحق

أف يشمؿ التقرير على معلومات تتعلؽ بجيود الدولة الطػرؼ فػي دعػـ حػؽ تقريػر المصػير لاافػة الشػعوب األخػرى،  .6
، واذلؾ دعـ حؽ الشػعوب فػي أف تقػرر التي تقاـو اافة أشااؿ العنصرية واالحتبلؿ والسيطرة األجنبيةوالسيما تلؾ 

 . بحرية اختيار نمط نظاميا السياسي، واف تواصؿ بحرية تنميتيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مواطنييػػا مػػف حريػػة اختيػػار نمػػط أف يقػػدـ التقريػػر معلومػػات تتعلػػؽ بقيػػاـ الدولػػة الطػػرؼ بتػػوفير الشػػروط التػػي تماػػف  .0

 النظاـ السياسي والسعي لتحقيؽ النماء االقتصادي واالجتماعي والثقافي بحرية ودوف تدخؿ خارجي.
 (4)المادة 

 في المساواة وعدم التمييز  الحق

رز أف يشػػمؿ التقريػػر علػػى معلومػػات تتعلػػؽ بقيػػاـ الدولػػة الطػػرؼ بماافحػػة التمييػػز بجميػػع أسػػبابو وعػػف التقػػدـ المحػػ .6
 لافالة تمتع جميع الخاضعيف لواليتيا على قدـ المساواة باؿ حؽ مف الحقوؽ المنصوص علييا في الميثاؽ.

أف يقدـ التقرير معلومات عف التدابير التي اتخذتيا الدولة الطرؼ لتأميف تاافؤ الفرص والمساواة الفعلية بيف النساء  .0
 جميع الحقوؽ الواردة في الميثاؽ.والرجاؿ والقضاء على التمييز المباشر وفي التمتع ب

 (5)المادة 

  التقيد بأحكام الميثاق أثناء حاالت الطوارئ االستثنائية عدم
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 األمانة العامة

أف يتضػػمف تقريػػر الدولػػة الطػػرؼ معلومػػات اافيػػة عػػف قوانينيػػا وممارسػػاتيا الخاصػػة باسػػتخداـ السػػلطات االسػػتثنائية فػػي 
لتػػي تػػـ تقييػػدىا، واػػذلؾ مػػدى التػػـز الدولػػة الطػػرؼ بػػإعبلـ حػػاالت الطػػوارئ، عػػبلوة علػػى تقػػديـ معلومػػات عػػف الحقػػوؽ ا

عطػاء األسػباب لػذلؾ وذاػر  للجامعػة،الدوؿ األطراؼ األخػرى فػورا، عػف طريػؽ األمػيف العػاـ  باألحاػاـ التػي تػـ تقيػدىا وا 
 التواريخ التي ينتيي فييا التعطيؿ.

 ( :-6)المواد 

 في الحياة والسالمة البدنية    الحق

معلومات دقيقة عف مدى االلتزاـ بقواعد الميثاؽ المتعلقة بصوف الحؽ في الحياة وتطبيؽ عقوبة اإلعداـ  أف يقدـ التقرير
وحظر التعذيب ومنع االتجػار باألعضػاء البشػرية، عػبلوة علػى حظػر إجػراء أيػة تجربػة طبيػة أو علميػة علػى أي إنسػػاف 

درااو الاامؿ للمضاعفات ا  قد تنجـ عنيا. لتيبدوف رضاه الحر وا 

 (21)المادة 

 الرق واالتجار باألشخاص  مكافحة

 أف يشمؿ التقرير على معلومات تتعلؽ بجيود الدولة الطرؼ في منع الرؽ واالتجار بالبشر في جميع صورىا.

 (34 – 22)المواد 

 وحق المجوء إليه  القضاء

 أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عما يلي:  ينبغي
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 األمانة العامة

 القانوف وحؽ التمتع بحمايتو دوف تمييزالمساواة أماـ  .6
ضماف الدولة الستقبلؿ القضاء وعدالتو وحماية القضاة مف أي تيديد وضماف حؽ التقاضي أماـ المحااـ الطبيعيػة  .0

 وضماف عبلنية المحاامة إال في األحواؿ وبالشروط التي تنص علييا القوانيف الوطنية النافذة
حريتػػػو إال وفقػػػا للقػػػوانيف السػػػارية وضػػػماف حػػػؽ التعػػػويض لضػػػحايا  ضػػػماف عػػػدـ حجػػػز أي شػػػخص أو حرمانػػػو مػػػف .2

 التوقيؼ أو االحتجاز التعسفي.
 ضماف عدـ محاامة الشخص عف جـر مرتيف . .2
 ( مف الميثاؽ خبلؿ إجراءات التحقيؽ والمحاامة.61الحؽ في تمتع المتيـ بالضمانات الدنيا الواردة في المادة ) .5
نشاء نظاـ قضائي خاص باألحداث.افالة الدولة لؤلطفاؿ المعرضيف  .1  لؤلخطار والجنوح وا 
 ضماف عدـ حبس المديف الذي يثبت إعساره قضائيا. .7
عادة تأىيليـضماف معاملة األشخاص المحروميف مف حريتيـ معاملة إنسانية الئقة  .2  .تيدؼ إلى إصبلحيـ وا 
شػػػيير بمػػػا يمػػػس شػػػرفيـ ضػػػماف حرمػػػة التػػػدخؿ فػػػي خصوصػػػيات األشػػػخاص أو شػػػؤوف أسػػػرىـ أو مراسػػػبلتيـ أو الت .2

 وسمعتيـ.
 ضماف االعتراؼ بالشخصية القانونية لؤلشخاص. .62
 ضماف إيجاد وسائؿ فعالة للتظلـ مف أية انتيااات . .66

 (41- 35)المواد 

 السياسية والمدنية  الحريات

 ينبغي أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عما يلي: 

 ( مف الميثاؽ02الحقوؽ السياسية الواردة في المادة ) .6
 افالة حؽ األقليات في التمتع بماوناتيا الثقافية. .0
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 األمانة العامة

افالػػة حريػػة التنقػػؿ واإلقامػػة وضػػماف عػػدـ المنػػع التعسػػفي مػػف السػػفر أو نفػػي األشػػخاص مػػف بلػػدانيـ أو مػػنعيـ مػػف  .2
 العودة إلييا.

لميثاؽ وضماف عػدـ مف ا (02ضماف حؽ طلب اللجوء السياسي الي بلداف أخرى وفؽ للضوابط الواردة في المادة ) .2
 تسليـ البلجئيف السياسييف .

ضماف الحؽ في التمتع بالجنسية وعػدـ إسػقاطيا بشػاؿ غيػر قػانوني وتماػيف األطفػاؿ مػف ااتسػاب جنسػية األـ فػي  .5
األحواؿ التي تراعي مصلحة األطفاؿ وعدـ منع األشخاص مػف ااتسػاب جنسػية أخػرى مػع مراعػاة القػوانيف الوطنيػة 

 في ىذا الشأف.
 ( مف الميثاؽ.22ف حرية الفار والعقيدة والديف وفقًا لنص المادة )ضما .1

 (42)المادة 

 الممكية الفردية  حق

واؿ يجب أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عف ضمانات حؽ الملاية لؤلشخاص وحظر مصػادرة األمػ
 .بصورة تعسفية أو غير قانونية

 (43)المادة 

 الرأي والتعبير المادة   حرية

يجػػب أف يتضػػمف تقريػػر الدولػػة الطػػرؼ معلومػػات تفصػػيلية عػػف ضػػمانات الحػػؽ فػػي اإلعػػبلـ وحريػػة الػػرأي والتعبيػػر وفقػػا 
 ( مف الميثاؽ.20للقوانيف الواردة في المادة )
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 (44)المادة 

 األسرة وبخاصة النساء واألطفال  حماية

 ومات تفصيلية عما يلي: ينبغي أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معل

 ضماف حماية األسرة وحظر اافة أشااؿ العنؼ واإلساءة إلييا وبخاصة ضد المرأة واألطفاؿ. .6
 افالة األمومة والشيخوخة وذوي االحتياجات الخاصة والناشئيف والشباب. .0
 ضماف حماية األطفاؿ ورعايتيـ وبقائيـ واألخذ في االعتبار مصلحتيـ في جميع األحواؿ. .2
 الحؽ في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الشباب. أفالدولة لضـ جيود  .2

 (47- 45) المواد

 في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية  الحق

 ينبغي أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عما يلي: 

 جيود الدولة لضماف حؽ العمؿ للمواطنيف دوف تمييز . .6
 ( مف الميثاؽ.22مف المادة ) 2و  2و  0وفقا لبلشتراطات الواردة في الفقرات ضماف حقوؽ العماؿ  .0
 ضماف الحماية الضرورية للعماؿ الوافديف إلييا وفقا للقوانيف الوطنية السارية. .2
 حرية تاويف الجمعيات والنقابات المينية وممارسة العمؿ النقابي. .2
 افالة الحؽ في اإلضراب. .5
 أو التأميف االجتماعي. ضماف حؽ المواطف في الضماف .1
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 (49-48) المواد

 في التنمية  الحق

 ينبغي أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عما يلي: 

 جيود الدولة في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وافالة مشاراة المواطنيف فييا واالستفادة منيا . .6
 واساء ومساف وخدمات وفقا إلماانيات الدولة.الحؽ في العيش الاريـ مف غذاء  .0
 الحؽ في بيئة سليمة. .2

 (:4) المادة

 في الصحة  الحق

ينبغي أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عف جيود الدولة في مجاؿ الرعاية الصحية وضماف حصػوؿ 
تػدابير الػواردة فػي الفقػرة الثانيػة مػف المػادة المواطف على خدمات الرعاية الصحية وعلى مرافؽ العبلج دوف تمييػز وفقػا لل

 ( مف الميثاؽ.22)

 (51) المادة

 في توفير الحياة الكريمة لذوي اإلعاقات النفسية والجسدية الحق

ينبغػػي أف يتضػػمف تقريػػر الدولػػة الطػػرؼ معلومػػات تفصػػيلية عػػف ضػػمانات تػػوفير سػػبؿ الحيػػاة الاريمػػة لػػذوي اإلعاقػػات 
( مػف الميثػاؽ وبخاصػة تػوفير الخػدمات االجتماعيػة مجانػا 22األطػر الػواردة فػي المػادة ) النفسية والجسدية وذلؾ ضػمف

 جميع األحوؿ . فيلجميع ذوي االحتياجات الخاصة ومراعاة مصالحيـ المثلى 
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 (53- 52) المواد

 في التعميم والحقوق الثقافية  الحق

 ينبغي أف يتضمف تقرير الدولة الطرؼ معلومات تفصيلية عما يلي: 

ضماف الدولة مجانية التعليـ في المراحؿ األساسية واالبتدائية احد أدنى وجعلو إلزاميا في المرحلة االبتدائية ومتاحػا  .6
 للجميع في اافة مراحلو دوف تمييز.

 جيود الدولة في مجاؿ محو األمية وتعليـ الابار. .0
المنػػاىج واألنشػػطة والتػػدريب الرسػػمية وغيػػر جيػػود الدولػػة فػػي دمػػج مبػػادئ حقػػوؽ اإلنسػػاف والحريػػات األساسػػية فػػي  .2

 الرسمية .
 ضماف حؽ المشاراة في الحياة الثقافية . .2
 مدى احتراـ الدولة حرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي وضماف حقوؽ الملاية الفارية واألدبية. .5
 توجيهات عامة بشأن محتويات التقرير: 

المبادئ التوجييية واإلرشادية على التقارير األولية والتقارير الدورية البلحقة المقدمة إلى اللجنػة، غيػر انػو ينبغػي  تنطبؽ
على الفترة الواقعة بيف النظر فػي التقريػر السػابؽ للدولػة الطػرؼ وتقػديـ التقريػر الحػالي، البلحؽ أف يراز التقرير الدوري 

 خاصة عف: الجديدةت وأف يقدـ معلومات عف ابرز التطورا

تنفيذ المبلحظات والتوصيات الختامية التي اعتمدتيا اللجنة والموجية إلى التقرير السابؽ، واذلؾ شرح حاالت عدـ  .6
 التنفيذ أو الصعوبات التي واجيت الدولة الطرؼ في تنفيذىا.

 ؽ.التدابير القانونية واإلدارية وغيرىا مف التدابير المتخذة تنفيذا ألحااـ الميثا .0
أية عقبات متبقية أو ناشئة تعترض ممارسة وتمتػع األشػخاص بػالحقوؽ التػي تضػمنيا الميثػاؽ. فضػبل عػف التػدابير  .2

 المتوخاة للتغلب على ىذه العقبات.



 

 

 

 

 +18117372102تليفاكس:                           الزمالك  -ش محمد مظهر 12 -فندق هليتون الزمالك

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights/hompagWebsite :                        Email: 

ahrcommittee@las.int 

 

 األمانة العامة

 في حاؿ عدـ توفر ما ىو جديد لئلببلغ عنو في إطار أية مادة مف مواد الميثاؽ ينبغي ذار ذلؾ في التقرير.  .2
 انتهقققققققققققى
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 .الخاص بتقديم تقاريرها الى المجنة المدني المجتمع منظمات ليلد: الممحق الثامن

 المدني المجتمع منظمات مشاراة دليؿ

 ط١ّٙي:

 ( 1،2،3،4،5،6( ِٓ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حإلٔٔخْ ٚحٌّٕٜٛٙ فٟ فمَطٙاخ )48أعّخال ٌّخ ؿخء رخٌّخىس  )

أٌِِض أكىخَ ح١ٌّؼخق حٌيٚي حألطَحف ربعيحى طمخ٠ٍَ ى٠ٍٚش ٚط١ٕش، طٙيف حٌٝ حٌم١خَ رَّحؿعش ٗخٍِش ٌٍظيحر١َ 

 خق ٚر١خْ حٌظميَ حٌّلَُ ٌٍظّظع رٙخ. حٌّوظٍفش حٌّظوٌس إلعّخي حٌلمٛق ٚحٌل٠َخص حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ فٟ ح١ٌّؼ

  أويص حٌٍـٕش فٟ ِٛحضع عيس عٍٝ أْ طىْٛ ع١ٍّاش اعايحى طماخ٠ٍَ حٌيٌٚاش حٌطاَف ٚحٓاعش حٌٕطاخق، ِّاخ ٠ظا١ق

حٌفَٛش ٌَّحؿعش ٗاخٍِش ٌٍظ٘ا٠َعخص حٌٛط١ٕاش، ٚحٌماٛح١ٔٓ حإلىح٠ٍاش ٚحإلؿاَحءحص ٚحٌّّخٍٓاخص ِآ لزاً عايس 

حٌظمخ٠ٍَ طمع عٍٝ عخطك حٌيٌٚش حٌطَف، اال حٔاٗ ٠ّىآ أْ طٔاخُ٘  ؿٙخص. ٚعٍٝ حٌَغُ ِٓ حْ ِٔئ١ٌٚش اعيحى

حٌّٕظّخص حٌّـظّع حٌّئٟ فٟ ٌٖ٘ حٌع١ٍّاش، فماي ؿاخء رخٌّزاخىة حٌظٛؿ١ٙ١اش حٌوخٛاش ربعايحى حٌظماخ٠ٍَ حٌٛط١ٕاش 

ِطخٌزااش حٌاايٚي حألطااَحف رظمااي٠ُ ِعٍِٛااخص كااٛي حٌظعااخْٚ ِااع ِٕظّااخص حٌّـظّااع حٌّاائٟ ِٚاايٜ ِ٘ااخٍوظٙخ 

 ٙخ.ٚحالٓظعخٔش ر

  ٟٚفٟ ٌ٘ح حإلطخٍ طٔعٝ ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش اٌٝ طـ١ّع حوزَ واُ ِآ حٌّعٍِٛاخص حٌّلاي ىس، ٚحٌّٛػاٛق رٙاخ، ٚحٌظا

 ُ  َ طظٔااُ رخٌّٛضااٛع١ش ِاآ ِٕظّااخص حٌّـظّااع حٌّاائٟ رٙاايف حٌلٜااٛي عٍااٝ طم١اا١ُ ؿاايٞ ِٚٔااظمً كااٛي حٌظماايَ حٌّلاا

ٚحٔطاللاخ ِآ طؤو١اي حٌٍـٕاش عٍاٝ  أ١ّ٘اش ىٍٚ  لماٛق حإلٔٔاخْ.ٚحٌٜعٛرخص حٌظٟ طعظَٝ حٌظٕف١ٌ حألِؼاً ١ٌٍّؼاخق حٌعَراٟ ٌ

ِٕظّاخص حٌّـظّااع حٌّاائٟ فااٟ حٌّـظّعااخص حٌعَر١ااش طظاا١ق حٌٍـٕااش فَٛااش إلٗااَحوٙخ فااٟ ع١ٍّااش ِظخرعااش حٌٍـٕااش طٕف١ااٌ حٌاايٚي 

ضاع حألطَحف إلكىخَ ح١ٌّؼخق ِٓ هالي ط٠ِٚي٘خ رّخ طٍّىٗ طٍه حٌّٕظّخص ِٓ ِعٍِٛاخص كاٛي طم٠َاَ حٌيٌٚاش حٌطاَف ِٛ

 حٌّٕخل٘ش. 

  ط٘خٍن ِٕظّخص حٌّـظّع حٌّئٟ رظمي٠ُ ِٔاخّ٘خص ِىظٛراش ِآ هاالي أعايحى طماخ٠ٍَ )ِٛح٠ُاش(، ِٚٔاخّ٘خص

أهَٜ ٗف١ٙش ِٓ هالي عمي حٌٍـٕش )ٌـٍٔاخص حٓاظّخ ( ٌظٍاه حٌّٕظّاخص. ٚطعاي ٘اٌٖ حٌّٔاخّ٘خص ٓاٛحء وخٔاض 

٘ااخْ حٌظِحِٙااخ رؤكىااخَ ح١ٌّؼااخق حٌظااٟ ِىظٛرااش حٚ ٗااف١ٙش ٚحٌظااٟ طعٕااٝ رظٛػ١ااك حٌظماايَ حٌّلااَُ ٌٍيٌٚااش حٌطااَف ر

ٛخىلض ع١ٍٙخ، رّؼخرش ِ٘خٍوش ٌّٕظّخص حٌّـظّع حٌّئٟ فٟ ا٠ٜخي ٛٛطٙخ كٛي لضخ٠خ كمٛق حإلٔٔخْ فٟ 

رالى٘خ ِٚخ ٌي٠ٙخ ِٓ ِالكظخص رٌٙح حٌوٜٛٙ، ٚوٌٌه طمي٠ُ ط١ٛٛخص طظعٍك رظل١ٔٓ كّخ٠ش كمٛق حإلٔٔخْ 

 فٟ حٌيٌٚش حٌطَف. 
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 األمانة العامة

 حٌّٔخّ٘خص حٌىظخر١ش

  ،طٔظمزً حٌٍـٕش حٌظماخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُاش حٌّعايس ِآ ) حٌـٙاش/ حٌـٙاخص( ، ٠ٚمٜاي رٙاخ : حٌّٕظّاخص غ١اَ حٌلى١ِٛاش

ٚحٌّئٓٔااخص حٌٛط١ٕااش ٌلمااٛق حإلٔٔااخْ، ٚحٌّئٓٔااخص حألوخى١ّ٠ااش، ِٚعخ٘ااي حٌزلااٛع، ٚحٌّٕظّااخص حإلل١ّ١ٍااش، 

 ص أٚ طلخٌفخص ٌظٍه حٌـٙخص.ِّٚؼ١ٍٓ حٌّـظّع حٌّئٟ. ٚأ٠ضخ طٔظمزً حٌٍـٕش طمخ٠ٍَ ِـّعش ِٓ حالثظالفخ

  طمَٛ حٌٍـٕش رَٕ٘ طمخ٠ٍَ حٌيٚي حإلطَحف ٌالطال  حٌعخَ ِّخ ٠ظ١ق ٌّٕظّخص حٌّـظّع حٌّئٟ طمي٠ُ ِٔاخّ٘خص

وظخر١ااش كااٛي ِااخ ؿااخء رظٍااه حٌظمااخ٠ٍَ ٚٚضااع ِالكظااخص كااٛي حٌظِحِااخص حٌاايٚي حإلطااَحف ٚوااٌٌه طااَف 

س حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌعخِش حٌظخ١ٌش إلعايحى حٌظماخ٠ٍَ حٌظ١ٛٛخص، ٚرخٌظخٌٟ عٍٝ ِٕظّخص حٌّـظّع حٌّئٟ َِحعخ

 حٌّٛح٠ُش:

 أٚال: آ١ٌش طمي٠ُ حٌظمخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُش

 ٠َحعٝ حْ ٠عي حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ ر٘ىً هخٙ ١ٌميَ ٌٍـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش )ٌـٕش ح١ٌّؼخق(. .1

ش، ك١اغ حْ ٌـٕاش كماٛق ٠ـذ َِحعاخس آٍاخي حٌظماخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُاش لزاً حٔظٙاخء حٌّٙاً حٌّماٍَس ِآ ؿخٔاذ حٌٍـٕا .2

حإلٔٔخْ حٌعَر١ش ٌٓ طٕظَ فٟ حٌظمخ٠ٍَ حٌّميِش رعي طٍه حٌّٛحع١ي. ٚطمَٛ حٌٍـٕش رَٕ٘ ِٛحع١اي حٓاظمزخي حٌظماخ٠ٍَ 

حٌّٛحُٞ، ٚوٌٌه طمَٛ حٌٍـٕش رَٕ٘ ٚٓخثً حالطٜخي ٓٛحء حٌز٠َي حالٌىظَٟٚٔ حٚ أٍلخَ حٌٙاخطف ٚ حٌفاخوْ عٍاٝ 

 حٌّٛلع حالٌىظَٟٚٔ حٌوخٙ رخٌٍـٕش.

 ٕزغٟ عٍٝ )حٌـٙش / حٌـٙخص( حالطال  حٌظخَ عٍٝ ٚػخثك ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش ٟٚ٘ وّخ ٠ٍٟ:٠ .3

 .ْح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حإلٔٔخ 

 .حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌّظعٍمش ر٘ىً ِٚلظٜٛ حٌظمخ٠ٍَ حٌّطٍٛد طمي٠ّٙخ ِٓ حٌيٚي حألطَحف 

 .آ١ٌش حٌٕظَ فٟ طمخ٠ٍَ حٌيٚي حألطَحف 

 يَ ِٓ حٌيٌٚش حٌطَف ِٛضٛ  حٌّٕخل٘ش.حٌظم٠ََ حٌٛطٕٟ حٌّم 

 ال ٠ٕظَ فٟ حٌظمخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُش حٌظٟ ال طَحعٟ حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌّمٍَس. .4
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 ػخ١ٔخ: حٌٕخك١ش حٌ٘ى١ٍش ٌٍظم٠ََ حٌّٛحُٞ

( ٛفلش ِع َِحعخس طَل١ُ حٌفمَحص ٚحٌٜفلخص حٌوخٛاش ٠31فضً اال طظعيٜ ٛفلخص حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ )  -1

 .(simplified Arabic font 16رخٌظم٠ََ ٌظ١ًٙٔ ع١ٍّش َِحؿعظٙخ، ٚوٌٌه ٠فضً حٓظويحَ ٔٛ  حٌوظ )

َ حٌاٛطٕٟ حٌّمايَ ٠ـذ حٌظ٠ٕٛٗ فٟ كخي ِ٘خٍوش )حٌـٙش /حٌـٙخص( ِميِش حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ فٟ اعيحى حٌظم٠َ -2

 ٌٍـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش )ٌـٕش ح١ٌّؼخق(.

 ٠فضً آٍخي ِعٍِٛخص عٓ )حٌـٙش/ حٌـٙخص( حٌّميِش ٌٍظم٠ََ حٌّٛحُٞ. -3

طًَٓ حٌظمخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُش عٓ ط٠َك حٌز٠َي حالٌىظَٟٚٔ، ٚفٟ كخي آٍخي ٔٔان ٍٚل١اش ِآ حٌظم٠َاَ ٠ٕزغاٟ   -4

 .(PDF( ٚأهَٜ )wordاٍفخلٙخ رٕٔوش حٌىظ١َٔٚش )

 فٟ كخي ٚؿٛى ِالكك ٌٍظمخ٠ٍَ حٌّٛحُٞ ٠فضً َِحعخس حٌٕٛحكٟ حٌ٘ى١ٍش حٌٔخرك ًوَ٘خ. -5

 ػخٌؼخ: حٌٕخك١ش حٌّٛضٛع١ش ٌٍظم٠ََ حٌّٛحُٞ

٠فضً حْ ٠زيأ حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ رّميِٗ طٍوٚ حرَُ ِخ طاُ حٌظٛٛاً ا١ٌاٗ ِآ ٔظاخثؾ ِٚعٍِٛاخص رخإلضاخفش اٌاٝ  .1

 .حٌظ١ٛٛخص ٚحٌّالكظخص حٌّّٙش

 حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ طل١ٍالً ِٔظمالً ٌىً لُٔ ِٓ طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف.٠ـذ أْ ٠ظضّٓ  .2

٠ٕزغٟ طٕظ١ُ حٌّعٍِٛخص ٚحٌّالكظخص حٌظاٟ ٠ظضإّٙخ حٌظم٠َاَ حٌّاٛحُٞ ٚفماخ ٌظٍٔٔاً حٌّاٛحى حٌاٛحٍىس رخ١ٌّؼاخق  .3

حٌعَرااٟ ٌلمااٛق حإلٔٔااخْ، ٚوااٌٌه وّااخ ٘ااٛ ِٛضااق رخٌّزااخىة حٌظٛؿ١ٙ١ااش حٌّظعٍمااش ر٘ااىً ِٚلظااٜٛ حٌظمااخ٠ٍَ 

 د طمي٠ّٙخ ِٓ حٌيٚي حألطَحف، ًٌٚه عٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ: حٌّطٍٛ

  (1)ِخىسَٔ٘ ل١ُ ِٚزخىة كمٛق حإلٔٔخْ ٚػمخفش حٌظآهٟ حٌز٠َ٘ش ٚحٌظٔخِق 

  (2حٌلك فٟ طم٠ََ ح١ٌَّٜ )ِخىس 

  ِطخ١ِٓ حٌّٔخٚحس حٌفع١ٍش فٟ حٌظّظع رىخفش حٌلمٛق ٚ حٌل٠َخص حٌّٕٜاٛٙ ع١ٍٙاخ رخ١ٌّؼاخق ىْٚ ط١ّا

 (3)ِخىس 

 ( 4ٌوخٛش رفَٝ كخٌش حٌطٛحٍة حالٓظؼٕخث١ش )ِخىس حٌظيحر١َ ح 
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 األمانة العامة

  (9 – 5حٌلك فٟ حٌل١خس ٚحٌٔالِش حٌزي١ٔش )حٌّٛحى 

  (11ِىخفلش حٌَق ٚحالطـخٍ رخألٗوخٙ  )حٌّٛحى 

  ِٓ (23 – 11حٓظمال١ٌش حٌمضخء ٚكك حٌٍـٛء ح١ٌٗ )حٌّٛحى 

  ( 31 – 24حٌل٠َخص ح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌّي١ٔش  )حٌّٛحى 

 ( 31كك حٌٍّى١ش حٌفَى٠ش حٌّخىس ) 

 ( 32ك٠َش حٌَأٞ ٚحٌظعز١َ حٌّخىس) 

  (  33كّخ٠ش حألَٓس ٚروخٛش حٌٕٔخء ٚحألطفخي ) حٌّخىس 

 (36 – 34حٌلك فٟ حٌعًّ ٚك٠َش طى٠ٛٓ حٌـّع١خص ٚحٌٕمخرخص ح١ٌّٕٙش حٌّٛحى) 

 ( 38 – 37حٌلك فٟ حٌظ١ّٕش حٌّٛحى.) 

 ( 39حٌلك فٟ حٌٜلش حٌّخىس ) 

 (١41َ حٌل١خس حٌى٠َّش ٌٌٚٞ حإلعخلخص حٌٕف١ٔش ٚحٌـٔي٠ش حٌّخىس )حٌلك فٟ طٛف 

  ( 42 – 41حٌلك فٟ حٌظع١ٍُ  ٚحٌلمٛق حٌؼمخف١ش حٌّٛحى  ) 

٠ـذ حْ ٠ظضّٓ حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ ط١ٛٛخص ِليىس ر٘خْ أفضً حٌّّخٍٓاخص حٌظاٟ ٠ـاذ عٍاٝ حٌيٌٚاش حٌطاَف  .4

 حطوخً٘خ ٌضّخْ طط٠َٛ حألٚضخ  حٌّظعٍمش رلمٛق حإلٔٔخْ.

 ٌظطَق اٌٝ حٌٜعٛرخص حٌظٟ ٚحؿٙض حٌيٌٚش حٌطَف فٟ طٕف١ٌ حٌظِحِخطٙخ رّٛؿذ أكىخَ ح١ٌّؼخق.ح .5

ال ٠ٕزغٟ حإلٗخٍس اٌٝ كخالص فَى٠ش وْٛ ٚػخثك ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش )ٌـٕش ح١ٌّؼخق( ٓٛف طَٕ٘ عٍاٝ  .6

 أٚٓع ٔطخق.

ٍِٛاخص ٚطٛػ١مٙاخ ٚكايحػظٙخ، ٚواٌٌه ٠ٕزغاٟ حْ ٠ٕزغٟ عٍٝ )حٌـٙش/حٌـٙخص( ِميِش حٌظم٠َاَ حٌّاٛحُٞ حْ طَحعاٝ ٛالش حٌّع .7

 ٠َطىِ حٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ عٍٝ أٚٓع ِـّٛعش ِّىٕش ِٓ ِٜخىٍ حٌّعٍِٛخص حٌظٟ طًّ٘: 
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  .ؿٍّش حٌظ٠َ٘عخص حٌلخ١ٌش حٌّعّٛي رٙخ رخٌيٌٚش حٌطَف 

 .اكٜخءحص ٚر١خٔخص ِٛػمش ِٓ ؿٙخص ًحص ٍٛش 

 ًحص ٍٛش. حٌظمخ٠ٍَ حٌٍّٕ٘ٛس ِٓ ؿخٔذ حٌّٕظّخص ٚح١ٌٙجخص حٌّع١ٕش 

  ،حألرلخع حٌٍّٕ٘ٛس )حٌٜخىٍس عٓ ؿٙخص كى١ِٛش، أٚ حٌـخِعخص، أٚ حٌّٕظّخص غ١َ حٌلى١ِٛش(، ٚحٌىظاذ

 ٚحٌَٕ٘حص حٌي٠ٍٚش.

٠ٕزغٟ عٍٝ )حٌـٙش/حٌـٙخص( حٓظويحَ حٌّالكظخص حٌوظخ١ِش ٚحٌظ١ٛٛخص حٌظٟ حعظّيطٙخ حٌٍـٕش فٟ كاخي ِٕخل٘اش  .8

حٌٔخرمش وؤٓخّ ٌٍظمخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُش؛ رغ١ش طمي٠ُ ِعٍِٛخص ٌٍـٕش ر٘خْ حٌيٌٚش حٌطَف ٌظم٠ََ٘خ حألٚي حٚ حٌظمخ٠ٍَ 

حٌظميَ حٌّلَُ فٟ حٌّٛضٛعخص حٌظاٟ ٓاٍ طض حٌٍـٕاش ع١ٍٙاخ حٌضاٛء ٓاخرمخ، ٚاْ واخْ ٘اٌح حٌظمايَ وخف١اخً أٚ غ١اَ 

  وخف.

 حٌّٔخّ٘خص حٌ٘ف١ٙش ) ؿٍٔخص حالٓظّخ (:

 ٍٔخص ع١ٍٕش، ٠ٚـُٛ ٌٍّٕظّاخص غ١اَ حٌلى١ِٛاش ٚحٌٛط١ٕاش طٕخلٖ حٌٍـٕش طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف ِٛضٛ  حٌّٕخل٘ش فٟ ؿ

حٌعخٍِش فٟ ِـخي كمٛق حإلٔٔخْ ٚحٌّعظّيس فٟ حٌيٌٚش حٌّع١ٕش أٚ فٟ ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ِٕٚظّش حٌّائطَّ حإلٓاالِٟ 

ٚحألُِ حٌّظليس كضٍٛ حٌـٍٔخص رٜفش َِحلذ، وّخ ٠ـاُٛ ٌٍـٕاش حٌّٛحفماش ٌغ١اَ طٍاه حٌّٕظّاخص ٚحٌّئٓٔاخص حٌّ٘اخٍ 

 ٙخ رلضٍٛ طٍه حٌـٍٔخص رٜفش َِحلذ.ا١ٌ

  طعمي حٌٍـٕش ؿٍٔش حٓظّخ  ٌّٕظّخص حٌّـظّع حٌّئٟ حٌظٟ أعيص حٌظماخ٠ٍَ حٌّٛح٠ُاش ِٔازمخ، ٌٍٚـٕاش حْ طٔاظمٟ ِٕٙاخ ِاخ

 طَحٖ ِٕخٓزخ ِٓ ِعٍِٛخص، ٚطؼ١َ٘خ أػٕخء حٌٕمخٕ ِع حٌيٌٚش حٌطَف ِٛضٛ  حٌّٕخل٘ش.

 حٌّميَ ِآ )حٌـٙاش/ حٌـٙاخص( ِٕظّاخص حٌّـظّاع حٌّائٟ طعي ؿٍٔش حالٓظّخ  ؿِء ِىًّ ٌٍظم٠ََ حٌّٛح ُٞ

 فٟ حٌيٌٚش حٌطَف، ٚطعي ِلخضَ ؿٍٔش حالٓظّخ  ِٓ ٚػخثك حٌٍـٕش.

  عٍٝ )حٌـٙش/حٌـٙخص( حٌّٙظّاش رخٌّ٘اخٍوش أْ طاٌوَ ر٘اىً ٚحضاق ٚٛا٠َق فاٟ حٌٜافلش حألٌٚاٝ حٌَّفماش

٠ظُ طٛؿ١ٗ ىعٛس ٜٓٛ ٌعايى ِلايى ِآ رخٌظم٠ََ حٌّٛحُٞ أٔٙخ طٛى حٌّ٘خٍوش فٟ ؿٍٔش حالٓظّخ ، ك١غ ٌٓ 

ِٕظّااخص حٌّـظّااع حٌّاائٟ فااٟ حٌيٌٚااش حٌطااَف ِٛضااٛ  حٌّٕخل٘ااش. ٚٓاا١َطىِ حهظ١ااخٍ حٌٍـٕااش عٍااٝ طم١اا١ُ 

حالٔظماخي( عٕاي -ٌٍّٔاخّ٘خص حٌّىظٛراش حٌّميِاش ٓاٍفخ. عٍّاخ راخْ )حٌـٙاش/حٌـٙخص( ٓاظظلًّ طىاخ١ٌف )حإللخِاش

 كضٍٛ ىٍٚحص ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش.
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 األمانة العامة

 ٕزغٟ أْ ٠ظضّٓ حٌعَٝ حٌ٘فٟٙ ِعٍِٛخٍص كٛي طز١عش عًّ ٚحٔـخُحص ٚأٔ٘طش )حٌـٙش/حٌـٙخص( ِميِاش حٌظم٠َاَ ال ٠

 غ١َ أٔٗ رخإلِىخْ ط٠ُٛع ٌٖ٘ حٌّعٍِٛخص وظخر١خً عٍٝ أعضخء حٌٍـٕش.

   ٝعٍااٝ )حٌـٙااش/ حٌـٙااخص(  أْ طاايٌٟ رَأ٠ٙااخ ر٘ااؤْ طم٠َااَ حٌيٌٚااش حٌطااَف ِٛضااٛ  حٌّٕخل٘ااش، ٚط٘اا١َ اٌاا

حٌّ٘خوً حٌَث١ٔ١ش حٌظٟ ٚحؿٙاض حٌيٌٚاش حٌطاَف ٚطلاٛي ىْٚ طٕف١اٌ أكىاخَ ِٚزاخىة ح١ٌّؼاخق، ٚواٌٌه طماي٠ُ 

 ِعٍِٛخص ؿي٠يس لي طَأص رعي طمي٠ُ حٌّٔخّ٘خص حٌىظخر١ش.

  ؿٙااِس حٌعااَٝ رااخٍٚ ر٠ٕٛااض ال طٔااّق حٌٍـٕااش رخٓااظويحَ أ(Power Point Projectors)   هااالي

حالؿظّخعااخص حٌظ١ّٙي٠ااش. ٚعٍااٝ )حٌـٙااش/حٌـٙخص( حٌظااٟ طفضااً ٘ااٌح حٌٕااٛ  ِاآ حٌعااَٚٝ أْ طماايَ ٔٔااوخ 

 ِطزٛعش عٓ عَضٙخ رٍٜٛس ِٔزمش ٌظُٛ  عٍٝ أعضخء حٌٍـٕش.

 ٍٔاش حالٓاظّخ  ىْٚ ٚؿاٛى ِّؼٍا١ٓ عآ ٠ـظّع أعضخء حٌٍـٕش ِع )حٌـٙش/حٌـٙخص( ِٓ ِٕظّخص حٌّـظّع حٌّائٟ فاٟ ؿ

 حٌلىِٛش، ٚرع١يحً عٓ ٚٓخثً حإلعالَ، ِٚٓ ىْٚ كضٍٛ أٞ َِحلز١ٓ ِٓ أٞ ؿٙخص أهَٜ.

  طظاا١ق ؿٍٔااش حالٓااظّخ  فَٛااش ألعضااخء حٌٍـٕااش ٌـّااع حٌّعٍِٛااخص ٚح٢ٍحء حٌّوظٍفااش ر٘ااخْ طم٠َااَ حٌيٌٚااش

حٌّعٍِٛااخص أٚ عاايَ حٓااظعّخٌٙخ  حٌطااَف ِٛضااٛ  حٌّٕخل٘ااش، ٠ٚظوااٌ أعضااخء حٌٍـٕااش حٌمااَحٍ رخٓااظويحَ طٍااه

 ٚرى١ف١ش حٓظعّخٌٙخ، ِّخ ٠ضّٓ ىٍؿش ِع١ٕش ِٓ ح٠ٌَٔش ٚحٌظليع رل٠َش. 

 انتهقققققققققققققى
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  :المنقحقة  الجديقدة النسقخة مقع مواءمتهقامن الدول االطراف بعد  التقارير استالم آلية أعتمادالممحق التاسع
الخاص بتقديم تقاريرهقا  المدني المجتمع منظمات ودليل التقارير لتقديمواالسترشادية  التوجيهية المبادئ من

 .لمجنة

 

 (امليثاق جلنة) العربية اإلنسان حقوق جلنة اىل املقدمة اإلنسان حلقوق العربي امليثاق يف األطراف الدول تقارير يف النظر آلية

 مقذمة: 

حإلٔٔخْ، ٠ظع١ٓ عٍٝ حٌيٚي حألطَحف أْ طميَ اٌٝ ٌـٕش كمٛق ِٓ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق  48ِٓ حٌّخىس  1ٚفمخً ٌٍفمَس  .1

حإلٔٔخْ حٌعَر١ش )ٌـٕاش ح١ٌّؼاخق( عآ ط٠َاك حألِا١ٓ حٌعاخَ ٌـخِعاش حٌايٚي حٌعَر١اش طم٠َاَحً عآ حٌظايحر١َ حٌظاٟ حطواٌطٙخ 

خٌٕٔازش ألعّخي حٌلمٛق ٚحٌل٠َخص حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ فٟ ٌ٘ح ح١ٌّؼخق، ًٌٚه هالي ٕٓش ِٓ ىهٛي ح١ٌّؼخق ك١ِ حٌٕفاخً ر

ٌٍيٌٚااش حٌطااَف، ٚرعااي ًٌااه ِااَس وااً ػالػااش أعااٛحَ. ٚطٔااعٝ حٌٍـٕااش اٌااٝ الخِااش كااٛحٍ رٕااخء ِااع حٌاايٚي حألطااَحف رغ١ااش 

 ِٔخعيطٙخ عٍٝ طل١ٔٓ طٕف١ٌ أكىخَ ح١ٌّؼخق.

فااٟ  152/26حعظّاايص ٌـٕااش كمااٛق حإلٔٔااخْ حٌعَر١ااش )ٌـٕااش ح١ٌّؼااخق( آ١ٌااش حٓااظالَ حٌظمااخ٠ٍَ رّٛؿااذ لَحٍ٘ااخ ٍلااُ  .2

، رٙاايف ِٔااخعيس حٌٍـٕااش فااٟ حالضااطال  رخٌّٙااخَ ١ٔٛ٠2114ااٛ  26-21ٚحٌع٘اا٠َٓ حٌّاائٍم فااٟ  حؿظّخعٙااخ حٌٔااخىّ

( ِاآ ح١ٌّؼااخق ٚطٛؿ١ااٗ عٍّٙااخ، ٚوااٌٌه ط١ٔاا١َ ِّٙااش حٌاايٚي حألطااَحف فااٟ حٌٛفااخء 48حٌّٕٛطااش رٙااخ رّٛؿااذ حٌّااخىس )

 رخٌظِحِخطٙخ رّٛؿذ أكىخَ ح١ٌّؼخق. 

 فانىظر في انتقارير انتي تقذمها انذول األطرا -أنف 

طمَٛ ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش )ٌـٕش ح١ٌّؼخق(، عٓ ط٠َك أِخٔظٙخ، ربهطخٍ حٌيٌٚش حٌطاَف رّٛعاي طماي٠ُ طم٠ََ٘اخ  .1

 حألٚي ٚطمخ٠ٍَ٘خ حٌي٠ٍٚش. 

( ِآ ح١ٌّؼاخق اٌاٝ حألِا١ٓ حٌعاخَ ٌـخِعاش حٌايٚي حٌعَر١اش ٠48ٕزغٟ أْ طًَٓ حٌيٌٚش حٌطَف طمخ٠ٍَ٘خ رّٛؿذ حٌّاخىس ) .2

أَٗٙ ِٓ طخ٠ٍن طٍم١ٙخ إلهطخٍ حٌٍـٕش رّٛعاي طماي٠ُ طم٠ََ٘اخ. ٠ٚل١اً حألِا١ٓ حٌعاخَ ٌـخِعاش  هالي ِٛعي ألٜخٖ ػالػش

 حٌيٚي حٌعَر١ش طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف حٌٝ حٌٍـٕش.
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 األمانة العامة

٠ٔظٕي حهظ١خٍ حٌظم٠ََ حٌٌٞ ٓظٕظَ ف١ٗ حٌٍـٕش، عخىس، اٌٝ حٌظَط١ذ حٌِِٕاٟ ٌاٍٛٚى ٘اٌح حٌظم٠َاَ حٌاٝ أِخٔاش حٌٍـٕاش، ِاع  .3

ُِٓ ط٠ًٛ ِٓ لزً حٌيٚي حألطَحف. عٍّخ رؤْ اعطخء حأل٠ٌٛٚش ٌٍظمخ٠ٍَ حأل١ٌٚش ٚحٌظمخ٠ٍَ حٌظٟ كً ِٛعي طمي٠ّٙخ ٌِٕ 

 حٌظم٠ََ حٌّميَ ِٕٙخ رعي حٓظالِٙخ حٌظم٠ََ.حٌٍـٕش ٓظوطَ حٌيٌٚش حٌّع١ٕش رّٛعي ِٕخل٘ش 

طـظّع حٌٍـٕش لزً ِٛعي ِٕخل٘ش حٌيٌٚش حٌطَف رّيس ال طمً عآ ٠ا١ِٛٓ ٌّٕخل٘اش حٌظٔاخإالص ٚحٌّالكظاخص حٌّعايس ِآ  .4

 لزً حألعضخء ٚحعظّخى٘خ ر٘ىٍٙخ حٌٕٙخثٟ لزً اؿَحء حٌلٛحٍ حٌزٕخء ِع حٌيٌٚش حٌطَف.

يٌٚش حٌطَف ِميِش حٌظم٠ََ فٟ ؿٍٔخص ع١ٍٕش، ك١غ طيعٛ حٌٍـٕش حٌيٌٚاش حٌطاَف طمَٛ حٌٍـٕش ربؿَحء كٛحٍ رٕخء ِع حٌ .5

اٌٝ آٍخي ٚفي ٌظّؼ١ٍٙخ فٟ حٌلٛحٍ. ٚهالي حٌلٛحٍ، ٠يعٛ حٌَث١ْ أٚ ِّؼٍٗ حٌٛفي اٌٝ عَٝ ِٛؿِ عٓ حٌظم٠ََ، ِع 

اٌٝ طَف حألٓاجٍش أٚ حٌظَو١ِ عٍٝ آهَ حٌظطٍٛحص ًحص حٌٍٜش حٌظٟ كيػض ٌِٕ طمي٠ّٗ. ٠ٚيعٛ حٌَث١ْ أعضخء حٌٍـٕش 

اٌٝ حٌظع١ٍاك عٍاٝ ِـّٛعاش حٌلماٛق حٌظاٟ ٠ـاذ حإلفاخىس عٕٙاخ، عٍاٝ حٌٕلاٛ حٌّٕٜاٛٙ ع١ٍاٗ فاٟ حٌّزاخىة حٌظٛؿ١ٙ١اش 

ٚحالٓظَٗخى٠ش ر٘ؤْ طمي٠ُ حٌظمخ٠ٍَ حٌٜخىٍس عٓ حٌٍـٕاش، ٠ّٚإق حٌٛفاي حٌٛلاض حٌاالَُ ٌٍاَى. ٚطـاَٞ حٌّايحٚالص عٍاٝ 

ش ِٓ حٌلمٛق، كظاٝ حالٔظٙاخء ِآ طٕاخٚي حٌّٔاخثً حٌّظعٍماش رـ١ّاع ِـّٛعاخص ٔفْ حٌٕلٛ ف١ّخ ٠ظعٍك رخٌّـّٛعش حٌظخ١ٌ

حٌلمٛق حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ فٟ ح١ٌّؼخق. ٠ٚيعٛ حٌَث١ْ عٕيثٌ ٚفي حٌيٌٚش حٌطَف اٌٝ حإلىالء رىٍّش هظخ١ِاش. وّاخ ٠ماَٛ 

 حٌَث١ْ أٚ ِّؼٍٗ رعمي ِئطَّ ٛلفٟ ٠ظٕخٚي هالٛش أعّخي حٌيٍٚس.

َف ِميِش حٌظم٠َاَ أٗوخٛاخً طظاٛفَ ٌاي٠ُٙ حٌّعَفاش ٚحٌىفاخءس ٚحٌٔاٍطش ٌظٛضا١ق ؿ١ّاع ٠ٕزغٟ أْ ٠ضُ ٚفي حٌيٌٚش حٌط .6

حٌـٛحٔذ حٌّظعٍماش رلخٌاش كماٛق حإلٔٔاخْ فاٟ ٘اٌٖ حٌيٌٚاش، ٌٍٚاَى عٍاٝ أٓاجٍش حٌٍـٕاش ٚطع١ٍمخطٙاخ حٌّظعٍماش رظٕف١اٌ أكىاخَ 

 ح١ٌّؼخق.

حٌّعظّيس فٟ حٌيٌٚش حٌّع١ٕش أٚ فٟ ؿخِعش ٠ـُٛ ٌٍّٕظّخص غ١َ حٌلى١ِٛش ٚحٌٛط١ٕش حٌعخٍِش فٟ ِـخي كمٛق حإلٔٔخْ ٚ .7

حٌايٚي حٌعَر١اش أٚ ِٕظّااش حٌظعاخْٚ حإلٓاالِٟ أٚ حألِااُ حٌّظلايس كضااٍٛ ؿٍٔاخص أعّاخي حٌاايٍٚس حٌّوٜٜاش ٌّٕخل٘ااش 

طم٠َااَ حٌيٌٚااش حٌطااَف رٜاافش َِحلااذ، وّااخ ٠ـااُٛ ٌٍـٕااش حٌّٛحفمااش ٌغ١ااَ طٍااه حٌّٕظّااخص ٚحٌّئٓٔااخص حٌّ٘ااخٍ ا١ٌٙااخ 

 َحلذ.رلضٍٛ طٍه حٌـٍٔخص رٜفش ِ

٠ّظٕع أعضخء حٌٍـٕش عآ حٌظايهً فاٟ أٞ ؿخٔاذ ِآ ؿٛحٔاذ حٌٕظاَ فاٟ حٌظماخ٠ٍَ حٌّميِاش ِآ حٌايٚي حألطاَحف حٌظاٟ  .8

 ٠لٍّْٛ ؿ١ٕٔظٙخ.

ٗ ا١ٌُٙ حٌلىِٛش ىعٛس أٚ رٕاخء عٍاٝ طٍاذ  .9 ٠ـُٛ ألعضخء حٌٍـٕش أْ ٠ٍِٚٚح حٌيٌٚش حٌطَف ِميِش حٌظم٠ََ عٕيِخ طٛؿِّ

ش كمٛق حإلٔٔاخْ فاٟ حٌيٌٚاش حٌطاَف ٚعماي ٍٚٗاش طع٠َف١اش رخ١ٌّؼاخق ٚح١ٌ٢اخص حٌٍـٕش، ًٌٚه رٙيف حالطال  عٍٝ كخٌ

حٌٕخظّااش ٌعّااً حٌٍـٕااش ٌٍـٙااخص ٚحٌّئٓٔااخص حٌلى١ِٛااش ٚحٌّئٓٔااخص حٌٛط١ٕااش ٌلمااٛق حإلٔٔااخْ ِٚئٓٔااخص حٌّـظّااع 

 حٌّئٟ حٌّع١ٕش رلمٛق حإلٔٔخْ فٟ حٌيٌٚش حٌطَف.
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  :دور سكرتارية انهجىة -باء

 طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف، ٚطمَٛ هالي ِيس أٓزٛع١ٓ طلض اَٗحف ِمٍَ حٌٍـٕش رخالطٟ:طٔظٍُ ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش  .1

 اهطخٍ ٍث١ْ حٌٍـٕش ٚأعضخثٙخ رخٓظالَ طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف. - أ

 فلٚ حٌظم٠ََ ٌز١خْ ِيٜ طٛحفمٗ ِع حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚحإلٍٗخى٠ش حٌٜخىٍس عٓ حٌٍـٕش ٚاعيحى طم٠ََ رٌٌه. - د

حٌّئٓٔش حٌٛط١ٕش ٌلمٛق حإلٔٔخْ ٚحٌّـظّع حٌّئٟ ٚح١ٌ٢اخص حٌظعخلي٠اش عآ اعيحى طم٠ََ طـ١ّعٟ عٓ ِالكظخص  - ص

 حٌيٌٚش حٌّع١ٕش رخإلضخفش حٌٝ ِالكظخص حٌٛوخالص حٌّظوٜٜش فٟ حألُِ حٌّظليس ٚؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش.

 ىعٛس حٌّئٓٔش حٌٛط١ٕش ِٚئٓٔخص حٌّـظّع حٌّئٟ حٌّع١ٕش رلمٛق حإلٔٔاخْ حٌّعظّايس ِآ ؿخٔاذ حٌيٌٚاش حٌطاَف - ع

رخإلضخفش حٌٝ حٌٛوخالص حٌّظوٜٜاش حٌظخرعاش ٌـخِعاش حٌايٚي حٌعَر١اش ٚحألِاُ حٌّظلايس حٌاٝ طماي٠ُ ِعٍِٛاخص هط١اش 

ٌٍـٕش عٓ طٕف١ٌ أكىخَ ح١ٌّؼخق فٟ ِـاخالص حهظٜخٛاٙخ، رّاخ ٠ّىآ حٌٍـٕاش ِآ حٌظٛٛاً اٌاٝ فٙاُ أٚفاٝ ٌّوظٍاف 

ذ حٌٍـٕش آٍخي ٌٖ٘ حٌّعٍِٛاخص ا١ٌٙاخ لزاً حٌٜعٛرخص حٌظٟ طئػَ عٍٝ طٕف١ٌ ح١ٌّؼخق فٟ ٌٖ٘ حٌيٌٚش حٌطَف. ٚططٍ

أٓاازٛع١ٓ عٍااٝ حأللااً ِاآ حٔعمااخى ىٍٚس حٌٕمااخٕ ٌظم٠َااَ حٌيٌٚااش حٌطااَف ٚفمااخ ٌٍّزااخىة حٌظٛؿ١ٙ١ااش ر٘ااؤْ حٗااظَحن 

حٌّٕظّااخص غ١ااَ حٌلى١ِٛااش ٚحٌّئٓٔااخص حٌٛط١ٕااش فااٟ حؿظّخعخطٙااخ. ٌٍٚـٕااش أْ طٔااظمٟ ِاآ ٘ااٌٖ حٌظمااخ٠ٍَ ِااخ طااَحٖ 

 ػٕخء حٌٕمخٕ ِع حٌيٌٚش حٌطَف.ِٕخٓزخ ِٓ ِعٍِٛخص ٚطؼ١َ٘خ أ

طلي٠ي ِٛعي حؿظّخ  أٌٟٚ ٌٍـٕش ٌّٕخل٘ش حٌظم٠ََ رخٌظ١ٕٔك ِع ِمٍَ طم٠ََ حٌيٌٚش، ًٌٚه رّيس ال طمً عٓ ٗا٠َٙٓ  - ؽ

 ِٓ طخ٠ٍن حٓظالَ طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف.

١ٌٙاخ فاٟ حٌفماَط١ٓ طل١ً ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف حٌٝ أعضخء حٌٍـٕش ٌيٍحٓاظٗ َِفماخ رخٌظماخ٠ٍَ حٌّ٘اخٍ ا .2

 /ص( ٌالٓظجٕخّ رخٌّعٍِٛخص حٌٛحٍىس ف١ٙخ لزً اؿَحء حٌلٛحٍ حٌزٕخء ِع حٌيٌٚش حٌطَف.1/د،1)

طيعٛ ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕاش، رخٌظٕٔا١ك ِاع ِماٍَ طم٠َاَ حٌيٌٚاش حٌطاَف، حٌّئٓٔاش حٌٛط١ٕاش ٌلماٛق حإلٔٔاخْ ِٚئٓٔاخص  .3

ٌاش حٌطاَف رخإلضاخفش حٌاٝ حٌٛواخالص حٌّظوٜٜاش حٌّـظّع حٌّئٟ حٌّع١ٕاش رلماٛق حإلٔٔاخْ حٌّعظّايس ِآ طاَف حٌيٚ

حٌظخرعااش ٌـخِعااش حٌاايٚي حٌعَر١ااش ٚحألِااُ حٌّظلاايس حٌااٝ كضااٍٛ اعّااخي حٌاايٍٚس حٌظااٟ ٠ااظُ ف١ٙااخ حٓااظعَحٝ طم٠َااَ حٌيٌٚااش 

حٌطَف، ٚال ١ّٓخ طٍه حٌـٙخص حٌظٟ ليِض ِعٍِٛخص هط١ش ر٘ؤْ طٕف١اٌ حٌيٌٚاش حٌطاَف حٌّع١ٕاش ألكىاخَ ح١ٌّؼاخق. وّاخ 

ٙاخص حٌّ٘اخٍوش فاٟ ؿٍٔاخص حالٓاظّخ  ِاع أعضاخء حٌٍـٕاش ٚفماخ ٌٍّزاخىة حٌظٛؿ١ٙ١اش حٌوخٛاش رّ٘اخٍوش حٌـ٠ّىٓ ٌٌٖٙ 

 .حٌّـظّع حٌّئٟ ٚحٌّئٓٔخص حٌٛط١ٕش حٌٜخىٍس عٓ حٌٍـٕش
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 دور مقرر تقرير انذونة -جيم 

طوظخٍ حٌٍـٕش ِٓ ر١ٓ أعضخثٙخ ِماٍَحً ٌىاً طم٠َاَ ٠اَى ا١ٌٙاخ ِآ حٌايٚي حألطاَحف عٍاٝ أال ٠ىاْٛ ِآ ؿٕٔا١ش حٌيٌٚاش  .1

 حٌّميِش ٌٍظم٠ََ. 

٠مَٛ ِمٍَ حٌظم٠ََ لزً اؿَحء حٌلٛحٍ حٌزٕاخء ِاع ٚفاي حٌيٌٚاش حٌطاَف، رٛضاع ِ٘اَٚ  الثلاش رخٌّٔاخثً حٌظاٟ طظطٍاذ  .2

فٟ طم٠ََ حٌيٌٚش حٌطَف حٌّميَ ٌٍـٕش، ٠ُٚطٍاذ ِآ حٌيٌٚاش حٌطاَف طماي٠ُ ٍىٚى  ِعٍِٛخص طى١ٍ١ّش اضخفش اٌٝ طٍه حٌٛحٍىس

هط١ش ِىظٛرش ِوظَٜس ٚىل١مش، ٠ّٚىٓ ٌٍيٌٚش حٌطَف طٛف١َ ٘اٌٖ حٌّعٍِٛاخص لزاً ِٕخل٘اش حٌظم٠َاَ أِاخَ حٌٍـٕاش، أٚ أػٕاخء 

 ًٌه.

ذ حٌلااٛحٍ ِااع حٌيٌٚااش ٠ضااع ِمااٍَ حٌظم٠َااَ رخٌظعااخْٚ ِااع أعضااخء حٌٍـٕااش ِ٘ااَٚ  ِالكظااخص ٚطٛٛاا١خص هظخ١ِااش عماا .3

 حٌطَف.

 انمالحظات وانتىصيات انختامية-دال 

طمَٛ حٌٍـٕش، عمذ حالٔظٙخء ِٓ حٌلٛحٍ حٌزٕخء ِع حٌيٌٚش حٌطَف، رخعظّخى ِالكظخطٙخ ٚطٛٛا١خطٙخ حٌوظخ١ِاش، ٠ٚظضآّ  .1

ٛرخص حٌظاٟ طع١اك طم٠ََ حٌّالكظخص ٚحٌظ١ٛٛخص حٌوظخ١ِش حٌزٕٛى حٌظخ١ٌش: ِميِش، حٌـٛحٔاذ حإل٠ـخر١اش، حٌعٛحِاً ٚحٌٜاع

 طٕف١ٌ ح١ٌّؼخق، حٌّٛحض١ع حٌَث١ٔ١ش ِزعغ حٌمٍك، حاللظَحكخص ٚحٌظ١ٛٛخص.

طمَٛ حٌٍـٕش ربٍٓخي حٌظم٠ََ حٌّظضّٓ حٌّالكظخص حٌوظخ١ِش ٚحٌظ١ٛٛخص حٌاٝ حٌيٌٚاش حٌّع١ٕاش ٚحٌظاٟ ٠طٍاذ ِٕٙاخ ارايحء  .2

 َٙ.ِالكظخطٙخ عٍٝ حٌلمخثك حٌّٛضٛع١ش حٌظٟ لي ال ٠ظضّٕٙخ حٌظم٠ََ هالي ِيس ٗ

طلخي حٌّالكظخص ٚحٌظ١ٛٛخص حٌوظخ١ِش، ِظٝ حعظُّيص ِٓ ؿخٔذ حٌٍـٕش، اٌاٝ حٌيٌٚاش حٌطاَف حٌّع١ٕاش، ٚطٛضاع عٍاٝ  .3

 حٌّٛلع حالٌىظَٟٚٔ ٌٍـٕش، ٚطيٍؽ فٟ حٌظمخ٠ٍَ ح٠ٌٕٛٔش حٌظٟ طميِٙخ حٌٍـٕش اٌٝ ِـٍْ حٌـخِعش. 

١ش حٌّٛؿٙش ا١ٌٙخ عمذ حٌلاٛحٍ حٌزٕاخء ٚفماخ ٠ٕزغٟ أْ طَوِ حٌيٌٚش حٌطَف عٍٝ ِظخرعش حٌّالكظخص ٚحٌظ١ٛٛخص حٌوظخِ .4

ٌٍّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚحالٓظَٗخى٠ش حٌٜخىٍس عٕٙخ، ٠ّٚىٓ ٌٍيٌٚش حٌطَف طمي٠ُ ِعٍِٛاخص هط١اش حٌاٝ حٌٍـٕاش عآ طٕف١اٌ 

 حٌّالكظخص ٚحٌظ١ٛٛخص حٌوظخ١ِش حٌظٟ حعظّيطٙخ ف١ّخ ٠ظًٜ رظم٠ََ٘خ لزً أْ ٠لً ِٛعي طمي٠ُ طم٠ََ٘خ حٌالكك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاىتَـــــــــ
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 اعتماد النظام الداخمي لمجنة :الممحق العاشر. 

 الهظام الداخلي للجهة حقوق اإلنسان العربية

 "جلهة امليثاق"

 اْ ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش،

( ِآ ح١ٌّؼاخق حٌظاٟ طوٌٛٙاخ 45)ِآ حٌّاخىس  7حٌعَرٟ ٌلمٛق حإلٔٔخْ ، ٚعّالً رؤكىاخَ حٌفماَس  رعي حإلطال  عٍٝ ح١ٌّؼخق

فاٟ حؿظّخعٙاخ حٌؼاخِٓ  أْ طضع ضٛحرظ عٍّٙخ ٚأٍٓٛد ٚى٠ٍٚش حؿظّخعخطٙخ، لي ألَص ٚأٛيٍص ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌايحهٍٟ حٌواخٙ رٙاخ

 .2114ٔٛفّزَ 24-22ٚحٌع٠َ٘ٓ حٌّٕعمي رّمَ٘خ فٟ حٌمخَ٘س رظخ٠ٍن 

 1حٌّخىس .

 حٌٛحٍىس أىٔخٖ حٌّعخٟٔ حٌّز١ٕش اٌٝ ؿخٔذ وً ِٕٙخ:٠مٜي ألغَحٝ ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌيحهٍٟ رخٌىٍّخص ٚحٌعزخٍحص 

  ُ(عٓ ِـٍْ حٌـخِعش عٍٝ ِٔظٜٛ 16ى. ) 271ح١ٌّؼخق: ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حإلٔٔخْ حٌٜخىٍ رمَحٍ ٍل

 َ . 23/5/2114حٌمّش حٌظٟ عميص رظْٛٔ رظخ٠ٍن 

 .ٗحٌيٚي حألطَحف: حٌيٚي حٌّٜخىلش عٍٝ ح١ٌّؼخق أٚ حٌّٕضّش ا١ٌ 

 مٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش.حٌٍـٕش: ٌـٕش ك 

 .حٌَث١ْ: ٍث١ْ حٌٍـٕش 

 .ٔخثذ حٌَث١ْ: ٔخثذ ٍث١ْ حٌٍـٕش 

 .ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش: حٌٔىَطخ٠ٍش حٌف١ٕش ٚحإلىح٠ٍش حٌوخٛش رخٌٍـٕش 

 .ٓىَط١َ حٌٍـٕش: حٌَّ٘ف عٍٝ ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش 

 .حٌٕظخَ حٌيحهٍٟ: حٌٕظخَ حٌيحهٍٟ ٌٍـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش 

 2حٌّخىس 

 رخٌّٙخَ حٌظخ١ٌش: طوظٚ حٌٍـٕش

( ِاآ ح١ٌّؼااخق ِٕٚخل٘ااظٙخ ٚاٛاايحٍ ِالكظااخص 48طٍمااٟ حٌظمااخ٠ٍَ حٌّميِااش ِاآ حٌاايٚي حألطااَحف رّٛؿااذ حٌّااخىس ) (1

 ٚط١ٛٛخص هظخ١ِش ٌٍيٌٚش حٌطَف.

 طف١َٔ ح١ٌّؼخق رّخ ٠ىفً حٌظطز١ك حألِؼً ألكىخِٗ. (2
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ظعٍك رلمٛق حإلٔٔخْ، ٚأْ ط٘خٍن ٌٍـٕش فٟ ٓز١ً أىحء ِٙخِٙخ أْ طعمي ٔيٚحص ِٚئطَّحص ٍٕٚٚ عًّ كٛي ِٔخثً ط (3

 فٟ حٌٕ٘خطخص ًحص حٌٍٜش رخهظٜخٛخطٙخ، ًٌٚه رّخ ٠ويَ أ٘يحف ِٚمخٛي ح١ٌّؼخق.

 ٌٍـٕش فٟ ٓز١ً طؤى٠ش ِٙخِٙخ طٍذ أ٠ش ِعٍِٛخص ِٓ أؿِٙس حٌـخِعش ِٚئٓٔخص حٌعًّ حٌعَرٟ حٌّوظٍفش. (4

ؿٍّااش ِٔااخثً، ِالكظخطٙااخ ٚطٛٛاا١خطٙخ  طماايَ حٌٍـٕااش اٌااٝ ِـٍااْ حٌـخِعااش طم٠َااَحً ٓاا٠ٕٛخً عاآ أٔ٘ااطظٙخ ٠٘ااًّ، ضاآّ (5

حٌوظخ١ِش ر٘ؤْ طم٠ََ وً ىٌٚش ِٓ حٌيٚي حألطَحف. ٚطَفك رظم٠ََ حٌٍـٕش لخثّش رخٌيٚي حألطَحف فٟ ح١ٌّؼخق ِع ر١خْ 

 كخٌش طمي٠ُ حٌظمخ٠ٍَ ِٓ لزً حٌيٚي حألطَحف.

فاٟ ح١ٌّؼاخق ِٕٚظّاخص حٌّـظّاع  طضع حٌٍـٕش حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚحالٓظَٗخى٠ش حٌوخٛش رى١ف١ش اعيحى حٌيٚي حألطَحف (6

 حٌّئٟ حٌّع١ٕش رلمٛق حإلٔٔخْ حٌظمخ٠ٍَ حٌظٟ طميَ ٌٍـٕش.

طضع حٌٍـٕش ح١ٌٙىً حٌظٕظ١ّٟ حٌوخٙ رٙخ ِٛضلخ رٗ حٌٛكيحص حٌٛظ١ف١ش، ٚطليى ٗخغٍٟ طٍه حٌٛظخثف ٚط١ٛٛف طٍه  (7

 حٌٛظخثف حٌوخٛش رُٙ.

خ ٌالطفخل١اخص أٚ حٌزَٚطٛواٛالص أٚحٌّالكاك أٚ حٌماَحٍحص أ٠ش ِٙخَ أهَٜ ٠ٕٚ ع١ٍٙخ ح١ٌّؼخق أٚ طىٍاف رٙاخ حٌٍـٕاش ٚفما (8

 حٌٜخىٍس عٓ ِـٍْ حٌـخِعش.

 

 3حٌّخىس 

حٌاَث١ْ ٘ااٛ حٌّّؼااً حٌمااخٟٔٛٔ ٌٍـٕااش ٚحٌّظلاايع حٌَٓااّٟ ربٓاّٙخ، ٠ٚاائىٞ حٌٛظااخثف حٌّٕٛطااش رااٗ رّٛؿااذ أكىااخَ ح١ٌّؼااخق 

 ٚحٌٕظخَ حٌيحهٍٟ، ٠ٚمَٛ عٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ رخٌّٙخَ حٌظخ١ٌش:

 ٌيٜ حألِخٔش حٌعخِش ٌـخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ٌٚيٜ أ٠ش ؿٙش أهَٜ.طّؼ١ً حٌٍـٕش  ( أ)

 )د( ٠ظَأّ حؿظّخعخص ٚىٍٚحص حٌٍـٕش ٚاىحٍس ِٕخل٘خطٙخ.

 4حٌّخىس 

 طٕظوذ حٌٍـٕش ِٓ ر١ٓ أعضخثٙخ ٔخثزخ ٌٍَث١ْ، ٠ظٌٛٝ ِٙخَ حٌَث١ْ فٟ كخي غ١خرٗ.  

 5حٌّخىس 

 .حٌٕظخَ حٌيحهٍٟٚ ١ٌٍّؼخقِٓ حالؿظّخعخص ٚحٌيٍٚحص ِخ ٠ٍَِ ألىحء ٚظخثفٙخ ٚفمخ ٍـٕش طعمي حٌ (1

أْ طعماي طعمي حٌٍـٕش حؿظّخعخطٙخ ٚىٍٚحطٙخ فٟ ِمَ٘خ أٚ ِمَ حألِخٔش حٌعخِش ٌـخِعاش حٌايٚي حٌعَر١اش، وّاخ ٠ـاُٛ ٌٍـٕاش  (2

 حؿظّخعخطٙخ فٟ أٞ رٍي طَف فٟ ح١ٌّؼخق رٕخء عٍٝ ىعٛس ِٕٗ.

 ٛل١لخ رلضٍٛ أغٍز١ش أعضخثٙخ عٍٝ أْ ٠ىْٛ ِٓ ر١ُٕٙ حٌَث١ْ أٚ ٔخثذ حٌَث١ْ. ٠ىْٛ حٔعمخى حٌٍـٕش (3
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 6حٌّخىس 

طعمي حٌٍـٕش حؿظّخعخص حٓظؼٕخث١ش رٕخء عٍٝ ىعاٛس ِآ حٌاَث١ْ أٚ رٕاخء عٍاٝ طٍاذ أغٍز١اش أعضاخء حٌٍـٕاش، ٠ٚلايى 

 .رخٌيعٛس ِٛضٛ  حالؿظّخ 

 7حٌّخىس 

٠ٛؿٗ حٌَث١ْ حٌيعٛس ٌالؿظّخ ، ٚطزٍ غ حٌي عٛحص اٌٝ أعضخء حٌٍـٕش ِٓ لزً ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش عزَ حٌز٠َي حالٌىظَٚٔاٟ  (1

 ،  ً ٚرّاخ ال ٠ماً عآ أٚ حٌز٠َي حٌعخىٞ أٚ رؤٞ ١ٍٓٚش طضآّ حٌعٍاُ رّٛعاي حالؿظّاخ  لزاً حٔعماخىٖ رؤٓازٛع١ٓ عٍاٝ حأللا

 ٟ.أٓزٛ   فٟ كخٌش  حٌيعٛس اٌٝ عمي حؿظّخ  حٓظؼٕخث

 طمَٛ ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش ربٍٓخي َِ٘ٚ  ؿيٚي حألعّخي لزً أٓزٛ  عٍٝ حأللً ِٓ حالؿظّخ  حٌعخىٞ. (2

حٌٍـٕش وخفش حٌظَط١زخص حٌفٕ ١ش ٚحإلىح٠ٍش ٚحٌّخ١ٌش ٌظ١ٔ١َ عمي حالؿظّخعاخص حٌّلاي ىس فاٟ ِٛحع١اي٘خ ٚفاك ٓىَطخ٠ٍش طظوٌ  (3

 اؿَحءحص حٌظٕظ١ُ حٌّعظّيس فٟ حٌـخِعش.

 8حٌّخىس 

 ىٍٚحص حٌٍـٕش ٌألكىخَ حٌٛحٍىس فٟ حٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚحالٓظَٗخى٠ش إلعيحى حٌظمخ٠ٍَ ٚطمي٠ّٙخ ٌٍـٕش. ٠وضع طٕظ١ُ (1

 طعمي ىٍٚحص ِٕخل٘ش حٌظمخ٠ٍَ حٌظٟ طَى ِٓ حٌيٚي حالطَحف ر٘ىً عٍٕٟ، ِخٌُ طمٍَ حٌٍـٕش هالف ًٌه. (2

عٍّٙااخ ٚفمااخ ٌٍضااٛحرظ حٌظااٟ  ٠ـااُٛ ٌٍـٕااش أْ طاايعٛ أٞ ٗااوٚ أٚ ِٕظّااش ٌلضااٍٛ ِٕخل٘ااش طمااخ٠ٍَ حٌاايٚي رّااخ ٠واايَ (3

 طضعٙخ حٌٍـٕش.

 طٜيٍ حٌٍـٕش ر١خٔخ عٓ أعّخٌٙخ فٟ ٔٙخ٠ش وً ىٍٚس أٚ حؿظّخ . (4

 

 9حٌّخىس 

 ٠ىْٛ ٌٍـٕش ٓىَطخ٠ٍش طظٌٛٝ أعّخٌٙخ حٌف١ٕش ٚحإلىح٠ٍش، طلض اَٗحف ٓىَط١َ حٌٍـٕش:

 طظٌٛٝ ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش حٌم١خَ رخألعّخي حٌظخ١ٌش:

 ْ طؤه١َ رؤٞ ِٔخثً طوٚ حٌٍـٕش.اكخطش ٍث١ْ حٌٍـٕش عٍّخً ىٚ .1

 حٌظلض١َ ٌعمي حؿظّخعخص ٚىٍٚحص حٌٍـٕش. .2

 ِظخرعش رٕخء لخعيس ِعٍِٛخص ِظىخٍِش عٓ كمٛق حإلٔٔخْ  فٟ حٌزٍيحْ حٌعَر١ش طٔخعي حٌٍـٕش فٟ أىحء ِّٙظٙخ. .3

حٌٜااخىٍس عاآ حألِااُ ِظخرعااش ؿّااع طمااخ٠ٍَ حٌاايٚي حألطااَحف ٚحالطفخل١ااخص حإلل١ّ١ٍااش ٚحٌي١ٌٚااش ًحص حٌٜااٍش ٚحٌظفٔاا١َحص  .4

 حٌّظليس ٌّٛحػ١ك ِٚفخ١ُ٘ كمٛق حإلٔٔخْ.

 اعيحى َِ٘ٚ  ِٛحُٔش حٌٍـٕش. .5

 أعّخي حٌٔـالص حٌّوظٍفش ٌٍـٕش. .6
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 حالكظفخظ رىً ٚػخثك حٌٍـٕش ٚأ١ٍٗفٙخ. .7

ٚضااع ٔظااخَ أٍٗاافش ِظىخِااً رّااخ ٠لمااك أغااَحٝ حٌلفااع ٌٍٛػااخثك ٚحِىخ١ٔااش طاايحٌٚٙخ رٔااٌٙٛش، ٠َٚحعااٝ ططاا٠َٛ ٔظااخَ  .8

 ٚاٌىظ١َٔٚخً ٚرّخ ٠ٔظليع ِٓ طَق ِوظٍفش. حألٍٗفش ٍٚل١خً 

 أٞ ِٙخَ أهَٜ طىٍف رٙخ ِٓ لزً حٌَث١ْ. .9

 

 11حٌّخىس 

طضع ٓىَطخ٠ٍش حٌٍـٕش َِ٘ٚ  ؿيٚي حألعّخي ٌىً حؿظّخ  عخىٞ رخٌظ٘خٍٚ ِع ٍث١ْ ٚأعضخء حٌٍـٕاش ٚفماخ ٌألكىاخَ  -1

 ًحص حٌٍٜش رخ١ٌّؼخق ٚحٌٕظخَ حٌيحهٍٟ.

 وً حؿظّخ  عخىٞ.طىْٛ حٌزٕٛى حٌظخ١ٌش ػخرظٗ عٍٝ َِ٘ٚ  ؿيٚي أعّخي  -2

 الَحٍ َِ٘ٚ  ؿيٚي حألعّخي. - أ

 حٌّٜخىلش عٍٝ ِلضَ حالؿظّخ  حٌٔخرك. - د

 ِظخرعش طٕف١ٌ حٌمَحٍحص حٌٔخرمش. - ص

 طم٠ََ عٓ حٌّٔخثً حإلىح٠ٍش. - ع

  -٠ّىٓ أْ ٠ظضّٓ َِ٘ٚ  ؿيٚي حألعّخي أ٠ضخ: -3

 ظّخعخص ٓخرمش.)أ( حٌّٛضٛعخص حٌّئؿٍش ِٓ حؿ

 )د( ِٛضٛعخص ٠مظَكٙخ ٍث١ْ حٌٍـٕش أٚ أكي أعضخثٙخ.

 )ؽ( ِٛضٛعخص طمظَكٙخ اكيٜ حٌيٚي حألطَحف فٟ ح١ٌّؼخق.

 )ى( ِٛضٛعخص ٠مظَكٙخ حأل١ِٓ حٌعخَ ٌـخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش.

حٌّيٍؿاش ف١اٗ اٌاٝ أعضاخء حٌٍـٕش ربكخٌش َِ٘ٚ  ؿيٚي حألعّاخي ٚحٌٛػاخثك حألٓخٓا١ش حٌّظٜاٍش راخٌزٕٛى ٓىَطخ٠ٍش طمَٛ -4

 حٌٍـٕش لزً أٓزٛ  عٍٝ حأللً ِٓ ِٛعي عمي حالؿظّخ .
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 11حٌّخىس 

 ٠مظَٜ ؿيٚي أعّخي حالؿظّخ  حالٓظؼٕخثٟ ٌٍـٕش عٍٝ ِٕخل٘ش حٌزٕٛى حٌّمظَف حٌٕظَ ف١ٙخ هالي ٌ٘ح حالؿظّخ .

 12حٌّخىس 

ِظظخ١ٌاش هاالي حٌعاخَ ىْٚ عاٌٍ ِمزاٛي ٠عظزَ ِمعي عضٛ حٌٍـٕش ٗخغَحً أًح حٔمطاع عآ كضاٍٛ ػاالع حؿظّخعاخص 

ربؿّخ  ٍأٞ أعضخء حٌٍـٕش ح٢ه٠َٓ، ٠ٚزٍغ حأل١ِٓ حٌعخَ رٌٌه الطوخً حإلؿَحءحص حٌالُِش ٌ٘غً ًٌه حٌّمعاي ٚفماخ ألكىاخَ 

 ِٓ ح١ٌّؼخق. 46حٌّخىس 

 13حٌّخىس 

َِٚحفك ٌم١خَ حٌٍـٕش رعٍّٙخ ٠ٛفَ حأل١ِٓ حٌعخَ ضّٓ ١ِِح١ٔش ؿخِعش حٌيٚي حٌعَر١ش ِخ ٠ٍَِ ِٓ ِٛحٍى ِخ١ٌش ِٚٛظف١ٓ  (1

 .رٍٜٛس فعخٌش

لزً ِٛحفمش حٌٍـٕش عٍٝ أٞ ِمظاَف ٠ٕطاٛٞ عٍاٝ ٔفماخص، ٠عاي ٓاىَط١َ حٌٍـٕاش طماي٠َحص ٌٍظىاخ١ٌف حٌظاٟ ٠ٕطاٛٞ ع١ٍٙاخ  (2

حٌّمظَف ٠ٚعّّٙخ عٍٝ أعضخء حٌٍـٕش فٟ ألَد ٚلض ِّىٓ، ِٚٓ ٚحؿذ حٌَث١ْ حٓظَعخء حٔظزاخٖ حألعضاخء اٌاٝ ٘اٌٖ 

 اٌٝ اؿَحء ِٕخل٘ش كٌٛٙخ عٕي ٔظَ حٌٍـٕش فٟ حٌّمظَف.حٌظمي٠َحص ٚحٌيعٛس 

٠ظمخضٝ أعضخء حٌٍـٕش ِىخفآص طمظطع ِٓ ِٛحٍى ح١ٌِّح١ٔش حٌّوٜٜش ٌٍـٕش ِع أهٌ أ١ّ٘ش ِٔئ١ٌٚخص أعضخء  (3

 حٌٍـٕش رع١ٓ حالعظزخٍ ٚفمخ ٌالثلش حٌّخ١ٌش ألعضخء حٌٍـٕش.

 حٌظخ١ٌش:ٌٍـٕش فظق كٔخد َِٜفٟ هخٙ، ٠ّٛي ِٓ حٌّٛحٍى حٌّخ١ٌش  (4

 ِخ ٠وٜٜٗ حأل١ِٓ حٌعخَ ِٓ ِٛحٍى ِخ١ٌش ٌٍـٕش رّمظضٝ ح١ٌّؼخق. - أ

 ِخ ٠ٍٜٙخ ِٓ طزَعخص ِٓ حٌيٚي حألعضخء ٌّٔخٔيس أٔ٘طظٙخ. - د

ِخ طوٜٜٗ ١٘جخص ى١ٌٚش ٚال١ّ١ٍش ِخٔلش ٌيعُ أٚ طٕف١ٌ رَحِؾ أٚ َِ٘ٚعخص أٚ أٔ٘طش ِ٘ظَوش طظعٍك  - ص

 رخهظٜخٛخص حٌٍـٕش أٚ ىعُ ليٍحطٙخ.

ًٌٚه رّخ ال ٠ظعخٍٝ ِع أ٘يحف ِٚمخٛاي ح١ٌّؼاخق ١ِٚؼاخق ؿخِعاش طزَعخص حألٗوخٙ حٌطز١ع١١ٓ ٚحالعظزخ١٠ٍٓ،  - ع

 حٌيٚي حٌعَر١ش.

 

 14حٌّخىس 

٠ـُٛ ٌٍـٕش أْ طٕ٘ت عٕي حاللظضخء فَق عًّ ٌٍٕظَ فٟ ِٛضٛعخص ِليىس عٍٝ أْ طَفع ٌٖ٘ حٌفاَق طمخ٠ٍَ٘اخ 

 ٌٍـٕش.

 



 

 

 

 

 +18117372102تليفاكس:                           الزمالك  -ش محمد مظهر 12 -فندق هليتون الزمالك

http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar_humanrights/hompagWebsite :                        Email: 

ahrcommittee@las.int 

 

 األمانة العامة

 15حٌّخىس 

ٕظخَ ١٘ٚىٍٙخ حٌظٕظ١ّٟ رٕخء عٍٝ حلظَحف ػالػش ِٓ أعضخثٙخ ٠ٚعظّي حٌظعي٠ً رعاي ِٛحفماش ٠ـُٛ ٌٍـٕش طعي٠ً ٌ٘ح حٌ

 هّٔش ِٓ أعضخثٙخ.

 16حٌّخىس 

 طظوٌ حٌٍـٕش لَحٍحطٙخ ِٚالكظخطٙخ ٚط١ٛٛخطٙخ رخألغٍز١ش حٌّطٍمش.

 17حٌّخىس 

 .2119ِخ7ٛ٠رظخ٠ٍن  ٠2ٍغٝ حٌعًّ رخٌٕظخَ حٌيحهٍٟ حٌّئلض ٌٍـٕش حٌٜخىٍ رّمظضٝ لَحٍ٘خ ٍلُ 
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 البيان الصحفي الصادر عن المجنة عقب زيارة مممكة البحرينالممحق الحادي عشرة :. 

 

 انبيان انصحفي انصادر عه نجىة حقىق االوسان انعربية 

 بخصىص انىرشة انتعريفية انتي عقذت في ممهكة انبحريه

طٍز١ش ٌيعٛس وـــ٠َّش ِٓ ِعخٌٟ حٌيوظٍٛ ٛالف رٓ عٍٟ عزيحٌَكّٓ ٠َُٚ ٗئْٚ كمٛق حالٔٔخْ فٟ ٍِّىش 

حٌزل٠َٓ، عميص ٌـٕش كمٛق حالٔٔخْ حٌعَر١ش )ٌـٕش ح١ٌّؼخق( عٍٝ ِيحٍ ١ِٛ٠ٓ ٍٚٗش عًّ طع٠َف١ش رخ١ٌّؼخق حٌعَرٟ 

أٓظٙيفض حٌعخ١ٍِٓ فٟ حٌُٛحٍحص ٚحٌّئٓٔخص  2/9/2114-1ٌلمٛق حالٔٔخْ ٌٚـٕش كمٛق حالٔٔخْ حٌعَر١ش هالي حٌفظَس 

ح١ٌَّٓش فٟ حٌٍّّىش ٚحٌعخ١ٍِٓ فٟ حٌّئٓٔش حٌٛط١ٕش ٌلمٛق حالٔٔخْ ِٚئٓٔخص حٌّـظّع حٌّئٟ. وّخ لخِض حٌٍـٕش 

حٌٝ ؿٍّش ِٓ حٌُٛحٍحص ٚحٌّئٓٔخص حٌعخٍِش فٟ ِـخي كّخ٠ش ٚطع٠ِِ  4/9/2114-3ر٠ِخٍحص ١ِيح١ٔش هالي حٌفظَس 

فٟ حٌٍّّىش، ًٌٚه رٙيف حالطال  عٍٝ حٌـٙٛى حٌّزٌٌٚش فٟ ِـخي عٍّٙخ ِٚعَفش حٔـخُحطٙخ فٟ حٌّـخي كمٛق حالٔٔخْ 

 حٌلمٛلٟ. 

ٚفٟ ٌ٘ح ح١ٌٔخق عزَ حٌيوظٍٛ ٘خىٞ رٓ عٍٟ ح١ٌخِٟ ٍث١ْ ٌـٕش كمٛق حالٔٔخْ حٌعَر١ش عٓ رخٌغ طمي٠َٖ ٚحِظٕخٔاٗ 

آي ه١ٍفش، ٍِه ٍِّىش حٌزل٠َٓ،  ٚكىِٛظاٗ حٌّاٛلَس فاٟ  ٌٍـٙٛى حٌظٟ ٠زٌٌٙخ كضَس ٛخكذ حٌـالٌش حٌٍّه كّي رٓ ع١ٔٝ

ِـخي طع٠ِِ ٚكّخ٠ش كمٛق حالٔٔاخْ ِٚاخ طلماك ِآ هطاٛحص ٚأـاخُحص عٍاٝ حٌٜاع١ي٠ٓ حٌايحهٍٟ ٚحالل١ٍّاٟ، ٚروخٛاش 

طَف ِزخىٍس حٔ٘خء ِلىّش عَر١اش ٌلماٛق حالٔٔاخْ طىاْٛ ٍى٠فاخ ٌٍـٕاش كماٛق حالٔٔاخْ حٌعَر١اش فاٟ ِـاخي حعّاخي حكىاخَ 

 حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ.ح١ٌّؼخق 

وّخ ٗىَ حٌيوظٍٛ ح١ٌخِٟ، حػٕخء ٌمخءٖ ِع ٓاّٛ حٌ٘ا١ن ِلّاي رآ ِزاخٍن آي ه١ٍفاش ٔخثاذ ٍثا١ْ ِـٍاْ حٌاٍُٛحء، 

ٍِّىااش حٌزلاا٠َٓ عٍااٝ ِ٘ااخٍوظٙخ حٌفخعٍااش فااٟ ىعااُ ٚطع٠ِااِ ىٍٚ حٌٍـٕااش ٚعٍّٙااخ فااٟ ِـااخي ططاا٠َٛ ٚطع٠ِااِ حٌّفااخ١ُ٘ 

ٔخْ فٟ عخٌّٕخ حٌعَرٟ، ىحع١خ حٌٍّّىاش حٌاٝ حالٓاظَّحٍ فاٟ ىعاُ حعّاخي ٚحٌّّخٍٓخص حٌفضٍٝ فٟ ِـخي ٍعخ٠ش كمٛق حإلٔ

حٌٍـٕااش حٌٙخىفااش حٌااٝ طلم١ااك غخ٠ااخص ح١ٌّؼااخق حٌعَرااٟ ٌلمااٛق حالٔٔااخْ، ٚفااٟ ِماايِظٙخ ىعااٛس حٌاايٚي حٌعَر١ااش حٌااٝ حٓااظىّخي 

حٌي٠ٍٚش حٌٝ حٌٍـٕش عٓ ِٜخىلظٙخ ٚحٔضّخِٙخ حٌٝ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ، ٚحالَٓح  فٟ طمي٠ُ طمخ٠ٍَ٘خ حال١ٌٚش ٚ

 ِيٜ حعّخٌٙخ ٌٍلمٛق ٚحٌل٠َخص حٌّىفٌٛش رّٛؿزٗ.

ٚأٗخٍ حٌيوظٍٛ ٘خىٞ ح١ٌخِٟ حٌٝ حْ طٕظ١ُ ٌٖ٘ حٌٍٛٗش حٌظع٠َف١ش رخ١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ ٚح١ٌظٗ حٌّظّؼٍاش 

حٌزل٠َٓ رٛٛفٙخ ىٌٚش طاَف فاٟ ح١ٌّؼاخق حٌعَراٟ  ر١ٓ ٍِّىشرٍـٕش كمٛق حالٔٔخْ حٌعَر١ش ؿخء فٟ ١ٓخق طع٠ِِ حٌظعخْٚ 
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ٌلمٛق حالٔٔخْ ٌٚـٕش كماٛق حالٔٔاخْ حٌعَر١اش ضآّ طٕف١اٌ هطظٙاخ حالٓاظَحط١ـ١ش ٚرَٔاخِؾ  عٍّٙاخ حٌٔإٛٞ حٌٙاخىف حٌاٝ 

 حٌظع٠َف رخٌٍـٕش ٚحىٚحٍ٘خ ٚحهظٜخٛخطٙخ رخعظزخٍ٘اخ حال١ٌاش حٌعَر١اش حالل١ّ١ٍاش حٌٛك١ايس حٌّع١ٕاش رظٍماٟ حٌظماخ٠ٍَ ِآ حٌايٚي

 حٌعَر١ش حالطَحف فٟ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ.

ٚٗيى حٌيوظٍٛ ح١ٌخِٟ عٍٝ أ١ّ٘ش طٕظ١ُ ِؼً ٌٖ٘ حٌٍٕٛ فٟ حٌيٚي حالطَحف رغ١ش حؤاخد حٌّ٘اخٍو١ٓ ٚحٌعاخ١ٍِٓ 

ِٙخٍحص اعيحى حٌظماخ٠ٍَ ِٕٚخل٘اظٙخ أِاخَ ح١ٌ٢اخص حالل١ّ١ٍاش، عاالٚس عٍاٝ حؤاخرُٙ ِٙاخٍس ِظخرعاش فٟ ِـخي كمٛق حالٔٔخْ 

حٌظ١ٛٛخص ٚحٌّالكظخص حٌوظخ١ِش كٛي كّخ٠ش كمٛق حالٔٔخْ، ىحع١خ حٌيٚي حالطَحف فٟ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلماٛق حالٔٔاخْ 

 حٌٝ حطزخ  ٔٙؾ ٍِّىش حٌزل٠َٓ فٟ ىعُ حعّخي ٌـٕش كمٛق حالٔٔخْ حٌعَر١ش ٚحعّخي حكىخَ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ.

طإظُ حٌاٝ ح١ٌّؼاخق حٌعَراٟ ٌلماٛق حالٔٔاخْ حٌاٝ ٓاَعش حالٔضاّخَ، ٚكغ حٌيوظٍٛ ح١ٌخِٟ حٌيٚي حٌعَر١اش حٌظاٟ ٌاُ 

فٟ ظاً ططا٠َٛ آ١ٌاخص حٌٕظاخَ حٌعَراٟ ٌلماٛق حإلٔٔاخْ ٚحٌوطاٛحص حٌـاخىٖ ٌـخِعاش حٌايٚي حٌعَر١اش ٔلاٛ طؤٓا١ْ ٚروخٛش 

ص حٌـاـ٘عٛد ٚحعظزَ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ ِع١ـخٍ حالٔــخُ حٌّـ٘ظَن ٌظطٍعـخ حٌّلىّش حٌعَر١ش ٌلمٛق حإلٔٔخْ.

 حٌعَر١ش فٟ ضّخْ حٌظّظع حٌفعٍٟ ٌٍـ١ّع رىً كمٛق حإلٔٔخْ حٌّي١ٔش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٚحاللظٜخى٠ش ٚحالؿظّخع١ش ٚحٌؼمخف١ش.

ع حٌيوظٍٛ ح١ٌخِٟ حػٕخء ٌمخءٖ وزخٍ حٌّٔئ١ٌٚٓ حٌّع١١ٕٓ فٟ حٌُٛحٍحص ٚحٌّئٓٔخص حٌّع١ٕش  ٚعٍٝ ٛع١ي حهَ حطٍ 

ٔخص ٚأـخُحطٙخ فٟ حٌّـخي  حٌلمٛلٟ، الفظخ حالٔظزخٖ حٌٝ حٓظعيحى حٌٍـٕش ٌيعُ رمضخ٠خ كمٛق حالٔٔخْ عٍٝ ىٍٚ ٌٖ٘ حٌّئٓ

وً حٌـٙٛى حٌّزٌٌٚش ِٓ ؿخٔذ حٌيٌٚش حٌطَف فٟ ١ٓخق حالعّخي حٌىخًِ ٌٍلمٛق ٚحٌل٠َخص حٌظٟ وفٍٙخ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ 

 ٌلمٛق حالٔٔخْ،

ٌعَرٟ ٌلمٛق حإلٔٔخْ حٌّٕ٘ت ٌٙخ، وّخ حٓظعَٝ حهظٜخٛخص ِٚٙخَ حٌٍـٕش ٚآ١ٌش عٍّٙخ فٟ اطخٍ ح١ٌّؼخق ح

ىحع١خ ٌٖ٘ حٌُٛحٍحص ٚحٌّئٓٔخص حٌٝ طزٕٟ ِالكظخص ٚط١ٛٛخص حٌٍـٕش حٌٜخىٍس عٕٙخ عمذ ِٕخل٘ش حٌظم٠ََ حالٚي حٌّميَ 

. وّخ كغ  حٌيوظٍٛ حٌٙخىٞ حٌّٔئ١ٌٚٓ فٟ حٌٍّّىش عٍٝ حٌّضٟ ليِخً فٟ طٕف١ٌ حٌوطظ 2113ِٓ حٌٍّّىش ِطٍع عخَ 

 ِزخىٍحص ؿمٛق حإلٔٔخْ.  حٌَح١ِش اٌٝ طع٠ِِ

ٌ٘ح ٚلي طٕخٌٚض حٌٍٛٗش حٌظع٠َف رخ١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حالٔٔخْ وخ١ٌش حل١ّ١ٍش ٌلّخ٠ش كمٛق حالٔٔخْ ِٚخ 

رخٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش ٚحإلٍٗخى٠ش حٌّظعٍمش رظمي٠ُ حٌيٚي حألطَحف طضّٕٗ ِٓ كمٛق ٚك٠َخص، عالٚس عٍٝ حٌظع٠َف 

ش كمٛق حالٔٔخْ حٌعَر١ش، ٚحٌّزخىة حٌظٛؿ١ٙ١ش حٌوخٛش رظمي٠ُ حٌّئٓٔخص حٌٛط١ٕش ٌظمخ٠ٍَ٘خ حأل١ٌٚش ٚحٌي٠ٍٚش حٌٝ ٌـٕ

 ٌلمٛق حالٔٔخْ ِٚئٓٔخص حٌّـظّع حٌّئٟ ٌظمخ٠ٍَ٘خ حٌّٛح٠ُش.
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ٚوخٔض حٌٍـٕش لي عميص ٍٕٚ طع٠َف١ش رخ١ٌّؼاخق حٌعَراٟ ٌلماٛق حالٔٔاخْ ٚح١ٌظاٗ فاٟ واً ِآ ؿ٠ٍّٛٙاش حٌـِحثاَ 

 ٚىٌٚش حالِخٍحص حٌعَر١ش حٌّظليس، ًٌٚه حرخْ ِٕخل٘ظٙخ ٌٍظمخ٠ٍَ حٌّميِش ِٕٙخ.حٌ٘عز١ش حٌي٠ّمَحط١ش ٚىٌٚش لطَ 

ؿي٠َ رخٌٌوَ أْ ٌـٕش كمٛق حإلٔٔخْ حٌعَر١ش طعظزَ أٚي آ١ٌش عَر١ش ٌّظخرعش طٕف١ٌ ح١ٌّؼخق حٌعَرٟ ٌلمٛق حإلٔٔخْ 

٘ؤْ حٌظيحر١َ حٌّظوٌس إلعّخي ، ٚطظٌٛٝ حٌٕظَ فٟ طمخ٠ٍَ حٌيٚي حألطَحف ر2114حٌٌٞ ألَطٗ حٌمّش حٌعَر١ش فٟ طْٛٔ 

حٌلمٛق ٚحٌل٠َخص حٌّٕٜٛٙ ع١ٍٙخ فٟ ح١ٌّؼخق. ٚطظؤٌف حٌٍـٕش ِٓ ٓزعش أعضخء )رٜفظُٙ حٌ٘و١ٜش( طٕظوزُٙ حٌيٚي 

حألطَحف فٟ ح١ٌّؼخق ألٍرع ٕٓٛحص رخاللظَح  حٌَٔٞ عٍٝ أْ ٠ىٛٔٛح ِٓ ًٚٞ حٌوزَس ٚحٌىفخءس حٌعخ١ٌش ٠ٚعًّ ٘ئالء رىً 

ُٛ أْ طضُ حٌٍـٕش أوؼَ ِٓ ٗوٚ ٚحكي ِٓ ِٛحطٕٟ حٌيٌٚش حٌطَف فٟ ح١ٌّؼخق، ٠ٚـُٛ اعخىس طـَى ِٚٔح٘ش، ٚال ٠ـ

حٔظوخرٗ ٌَّس ٚحكيس فمظ، ِع َِحعخس ِزيأ حٌظيحٚي. وّخ أٚؿذ ح١ٌّؼخق عٍٝ حٌيٚي حألطَحف حٌظعٙي رؤْ طضّٓ ألعضخء 

ص أٚ حٌضغٛط حٌّع٠ٕٛش أٚ حٌّخى٠ش أٚ حٌٍـٕش حٌلٜخٔش حٌالُِش ٚحٌض٠ٍَٚش ٌلّخ٠ظُٙ ضي أٞ ٗىً ِٓ أٗىخي حٌّضخ٠مخ

 حٌّظخرعخص حٌمضخث١ش رٔزذ ِٛحلفُٙ أٚ ط٠َٜلخطُٙ فٟ اطخٍ ل١خُِٙ رّٙخُِٙ وؤعضخء فٟ حٌٍـٕش. 
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 :عن زيارة األردن صحفي بيان الممحق الثاني عشرة. 

 االوسانانيامي يذعى األردن نإلستمرار في تعزيز  انيات انعمم انعربي انمشترك نحقىق 

رئٌس لجنة حقوق االنسان العربٌة الدكتور هادي بن علً الٌامً مع مسؤولٌن اردنٌٌن بالتدابٌر التً اتخذتها  نوه

اإلنسان وفقا الحكام المٌثاق العربً  حماٌة وتعزٌز حقوق مجال فً الماضٌة المملكة االردنٌة الهاشمٌة خالل الفترة

 .لحقوق االنسان

ة فً التعاطً االٌجابً والجاد مع المنظومة العربٌة لحقوق االنسان وتشجٌعها ودعمها وثمن الٌامً دور المملك

من خالل السبق فً المصادقة على المٌثاق العربً لحقوق االنسان٬ الفتا الى ان االردن كانت اول دولة عربٌة تقدم 

 ٌثاق. تقرٌرها للجنة حقوق االنسان العربٌة بموجب المادة الثامنة واالربعٌن من الم

واستمع الٌامً والوفد المرافق له الى االجراءات التً اتخذتها الجهات الرسمٌة فً المملكة بخصوص اعمال 

 احترام لضمان احكام المٌثاق العربً لحقوق االنسان وتنفٌذ مالحظات وتوصٌات اللجنة على تقرٌر المملكة االول

 ضافة مهمة فً الٌة التعامل مع بنود المٌثاق.بما ٌشكل إ مصالحه٬ وحماٌة كرامته وصون حقوق اإلنسان

ورحب الٌامً خالل لقاءاته مع كل من معالً وزٌر الداخلٌة حسٌن هزاع المجالً ووزٌر العدل بسام التلهونً 

 االردنٌة الدائمة باسل الطراونه وكذلك مع اعضاء اللجنة الوزراء رئاسة والمنسق الحكومً لحقوق االنسان فً

وفرٌق التنسٌق الحكومً لحقوق االنسان وفرٌق اعداد الخطة الوطنٌة الشاملة لحقوق االنسان االنسان٬  لحقوق

والمفوض العام لحقوق االنسان فً المركز الوطنً لحقوق االنسان٬ بتعهد الحكومة االردنٌة بتقدٌم تقرٌرها الدوري 

نة حقوق االنسان العربٌة على ترجمة خالل شهر نٌسان من العام القادم امتثاال ألحكام المٌثاق٬ مؤكدا حرص لج

المالحظات والتوصٌات المقدمة من قبل اللجنة الى خطوات عملٌة من شانها تعزٌز الحقوق والحرٌات التً كفلها 

 المٌثاق.

ودعا الٌامً حكومة المملكة االردنٌة الهاشمٌة الى االستمرار فً تعزٌز وتطوٌر الٌات العمل العربً المشترك فً 

االنسان٬ وبخاصة دعوة الدول العربٌة غٌر المصادقة على المٌثاق الى المصادقة واالنضمام الٌه  مجال حقوق

باعتباره القاسم العربً المشترك والوحٌد بٌن الشعوب العربٌة فً مجال حقوق االنسان الذي ٌراعً خصوصٌة 

 المنطقة العربٌة وقٌمها.
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بدالمجٌد الزعالنً واالستاذ المحامً عاصم ربابعه والمستشار وكان الٌامً والوفد المرافق المكون من الدكتور ع

 وحقوق الجنائً اإلصالح حول الدولً المؤتمر'' فعالٌات فً قد شارك اسعد ٌونس واالستاذ عزالدٌن االصبح٬ً

صاحب  رعاٌة تحت 2052 نوفمبر 2 - 2 ٌومً عمان األردنٌة/ العاصمة فً عقد والذي ٬''وتطلعات اإلنسان: واقع

المملكة االردنٌة الهاشمٌة وافتتحه معالً الدكتور بسام التلهونً وزٌر  ملك الحسٌن٬ ابن الثانً هللا عبد الجاللة الملك

 .العدل مندوبا عنه

 الدولٌة وقدم عضو اللجنة الدكتور عبدالمجٌد الزعالنً ورقة فً اعمال المؤتمر الذي عقد بتنظٌم من المنظمة

 استعرض حٌث ومدٌرٌة االمن العام فً االردن٬ اإلنسان لحقوق السامٌة مع المفوضٌةالجنائً بالتعاون  لإلصالح

 والتوجهات والمستجدات التطورات وأخر الناظمٌن للعدالة الجنائٌة واإلقلٌمً الدولً اإلطارٌن المؤتمر فً المشاركون

 الواقع مع التطبٌق حٌث من اتساقها ومدى الماضٌة سنوات العشر على هاذٌن االطارٌن خالل طرأت التً الحدٌثة

 على اإلٌجابٌة والتجارب الفضلى الممارسات إلى المؤتمر تطرق كما .إفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق دول فً الوطنً

 لإلطار العملً التطبٌق تجسد التً القانونٌة والتعدٌالت والمبادرات البرامج لبعض واإلقلٌمً الدولً الصعٌدٌن

 .اإلنسان حقوق معاٌٌر مع المحلً الواقع مواءمة إطار فً الدول٬ً القانونً

 فٌهم بمن العالم أنحاء مختلف من اإلنسان حقوق مجال مائة متخصص فً من أكثر المؤتمر وقد شارك فً

 المتحدة األمم عن وممثلون واإلعالمٌٌن٬ العربٌة السجون إدارات ومدراء الحكومات وممثلو والخبراء النشطاء

 . العربٌة الدول وجامعة اإلفرٌقً واالتحاد

 

 


