
 
 
 

 
 

          

 2018سبتمبر  30
 بيان صحفي

 صدور المالحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق اإلنسان العربية
 لجمهورية العراق بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

 
المالحظات والتوصيات الختامية بشأن تنفيذ جمهورية العراق  2018سبتمبر  30أصدرت لجنة حقوق اإلنسان العربية فى 

اللتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. وصرح السيد المستشار/ محمد جمعة فزيـع رئيـس لجنة حقوق اإلنسان العربيـة أن 
ل المقدم من جمهورية العراق حول تنفيذ إصدار المالحظات والتوصيات الختامية جاء فى أعقاب دراسة اللجنة للتقرير الدوري األو 

ضم فى الذى ووفد الدولة الطرف بين أعضاء اللجنة  2018يوليو  3و 2التزاماتها بموجب الميثاق وعقب إجراء حوار تفاعلي يومى 
 عضويته ممثلين عن وزارات وجهات متعددة وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

 
نسان العربيـة عن تقدير اللجنة لحرص جمهورية العراق على تقديم تقاريرها فى المواعيد وأعرب رئيـس لجنة حقوق اإل 

من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ولتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق  48المقررة إلى اللجنة بمقتضى المادة 
بها. حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن  حسين حالة حقوق اإلنسان، وذلك رغم التحديات الهائلة التى تواجهها لت2013فى عام 

 2014جمهورية العراق قد شهدت خالل السنوات التى فصلت ما بين تقديم تقريرها األول إلى لجنة حقوق اإلنسان العربية فى نهاية 
اإلنسان بها، حيث إرتكبت التنظيمات اإلرهابية وتقديم تقريرها الدوري األول فى العام الحالي ظروفًا استثنائية فيما يتعلق بحالة حقوق 

المسلحة انتهاكات واسعة وجسيمة وخطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ضد المدنيين من خالل استهدافهم 
رًا سلبيًا للغاية على إعمال واألوضاع األمنية غير المستقرة تركت أث اإلرهابية بشكل مباشر وعلى نحو واسع. وأوضح أن العمليات

الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، سواء الحقوق السياسية والمدنية أو الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
مع لجنة حقوق والثقافية. كما أكد رئيـس لجنة حقوق اإلنسان العربيـة أن اهتمام جمهورية العراق بالتعاون البناء والتفاعل اإليجابي 

 اإلنسان العربية يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق اإلنسان. 
 

وختامًا أعرب رئيس لجنة حقوق اإلنسان العربية عن تطلع اللجنة إلى أن تعين مالحظاتها وتوصياتها جمهورية العراق فى 
نسان بها سواء من خالل تحديد التقدم المحرز فى تعزيز التمتع بالحقوق جهودها الرامية إلى تعزيز وتحسين أوضاع حقوق اإل

المحمية فى الميثاق وتحديد أوجه القصور والعقبات التى تعترض اإلعمال الكامل لتلك الحقوق وكذلك تحديد التدابير الالزمة لموائمة 
 تشريعاتها وسياساتها مع أحكام الميثاق.

 


