
 

 

 

 األمانة العامة

 خبر صحفي
 لجنة حقوق اإلنسان العربية

في جمهورية العراقتناقش حقوق اإلنسان   
3/7/2018القاهرة   

 

حقوق اإلنسان المقدم األول لحالة  الدوري تقريرمناقشة اللجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(  اختتمت 
الجارى يوليو/ تموز  3-2يومي لحقوق اإلنسان  من الميثاق العربي 48إعماال للمادة إلى اللجنة  العراقجمهورية من 

لمناقشة حالة  الرابعة عشربمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وكانت لجنة الميثاق قد عقدت الدورة 
أس رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية، وتر  المستشار محمد فزيع، وقد أدار المناقشات سعادة العراقحقوق اإلنسان في 

وزارة ن عن يوشارك في الوفد ممثل العراقية سعادة الدكتور حسين الزهيري وكيل وزارة العدل العراقجمهورية وفد 
الرعاية اإلجتماعي، ذوي اإلعاقة و و الطفولة هيئات رعاية ووزارة التربية للتعليم و  والداخلية والعمل والصحة الخارجية

 عالوة على ممثلين عن السلطة القضائية.

 وتقريرها الدورياللتزامها بتقديم تقريرها األول  العراقلجمهورية ية المناقشات وجه رئيس اللجنة الشكر داي بوف 
الذى تناقشه اللجنة  الرابع عشريعد التقرير  العراقأن تقرير ، وأشار وفقًا لالجال المنصوص عليها في الميثاق االول

مالحظاتهم وتساؤوالتهم حول  العربيةضاء لجنة حقوق اإلنسان قدم السادة أعقد . و 2009منذ تأسيسها في العام 
  .تنفيذ أحكام الميثاق التقرير لقياس مدى

 وقدم شرحا لإلطار السياسي والدستوريمضمون تقرير حالة حقوق اإلنسان  العراقجمهورية استعرض وفد وقد  
ياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان المدنية والس والتشريعي

جهود إقرار المساواة وعدم التمييز، حماية الحق في الحياة فيما يخص إنفاذ أحكام الميثاق العربي لحقوق اإلنسان و 
 والحماية من التعذيب ومكافحة الرق واإلتجار باألشخاص واستقالل القضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية

الجمعيات والنقابات والحق في الصحة وحقوق ذوى  حماية األسرة والنساء واألطفال وحقوق العمل وتكويننية و والمد
 اإلعاقة والحق في التعليم  والحق في التنمية.
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حول القضايا المتعلقة بإنفاذ أحكام الميثاق والتنظيم  العراقيوقدم السادة أعضاء اللجنة استفسارات للوفد  
القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات إنفاذها، وناقش أعضاء اللجنة اإلطار الدستوري والقانوني وأوضاع الحقوق 

ت والحريات للوقوف على حالة حقوق اإلنسان بما فيها التقدم المحرز في حقوق اإلنسان إلى جانب المعوقات والتحديا
 .ها وحمايتهاالتى تجابه تعزيز 

 وفي سياق متصل شهدت الجلسات حضور ممثلون عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان، 
وكان عدد من المنظمات غير الحكومية قد قدمت تقارير موازية تستعرض حالة حقوق  والمفوضية العليا لحقوق االنسان

 اللجنة على التقييم الواسع لحالة اعمال الدولة لالحكام الوارده في الميثاق.لمساعدة ، نسان في الدولة الطرفاإل

ومن الجدير بالذكر أن لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق  
صادق عليه سبع دول  بعد أن 2009، ودخل حيز النفاذ في 2004اإلنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 

عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى اآلن أربعة عشر دولة عربية، ولجنة حقوق اإلنسان العربية مكونة من 
سبع شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة واالستقالل تنتخبهم الدول العربية األطراف في الميثاق ويعملون بشكل 

العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق اإلنسان في الدول العربية األطراف عبر مستقل عن الحكومات وجامعة الدول 
 دراسة التقارير وتقديم المالحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.

ث وتقدم الدول األطراف تقرير أول للجنة حقوق اإلنسان العربية بعد التصديق عليه وتقرير دورى كل ثال 
 اإلعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. بشأن سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة
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