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ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

اﻟﺪورة اﻷرﺑﻌﻮن
 25ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  22 -آذار/ﻣﺎرس 2019
اﻟﺒﻨﺪ  6ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ

تﻘﺮيﺮ اﻟفﺮيق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﲏ ﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ*
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮديﺔ
إﺿﺎﻓﺔ

آراء ﺑﺸ ـ ـ ــﺄن اﻻﺳ ـ ـ ــﺘﻨﺘﺎﺟﺎت و/أو اﻟﺘﻮﺻ ـ ـ ــﻴﺎت ،واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮدود
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﺮاض

*

ﱂ ﲢﺮر هذه اﻟوثيقة قﺒل إرسﺎﳍﺎ إﱃ دوائﺮ اﻟﱰﲨة ﻷﻣم اﳌتحﺪة.
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أوﻻً -اﳌﻘﺪﻣﺔ
 -1تعيﺪ اﳌﻤلكة اﻟتأكيﺪ ﻋلى تعﺎو ﺎ ودﻋﻤهﺎ ﻵﻟية اﻻســتعﺮاض اﻟﺪوري اﻟشــﺎﻣل ،نظﺮاً ﻹســهﺎﻣهﺎ
ﰲ ﲢسـ ــﲔ أحوال حقوق اﻹنسـ ــﺎن ﰲ اﻟعﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒلﺪان ،كو ﺎ تقوم ﻋلى ركﺎئز أسـ ــﺎسـ ــية كﺎﳌسـ ــﺎواة،
واﻟشﻤوﻟية ،واﻟتعﺎون ،واﳊوار ،ﰲ ﻇل ثقﺎﻓة ﻋﻤل توازن ﺑﲔ احﱰام ثقﺎﻓﺎت اﻟﺒلﺪان ،وﺑﲔ ﻋﺎﳌية حقوق
اﻹنس ـ ـ ـ ـ ــﺎن وتﺮاﺑﻄهﺎ .ﻟذا ،ﱂ تﺪﺧﺮ اﳌﻤلكة ﺟهﺪاً ﰲ إﺑﺪاء اﻟتعﺎون ﰲ إﻃﺎر آﻟية اﻻس ـ ـ ـ ـ ــتعﺮاض اﻟﺪوري
اﻟشﺎﻣل ﺧﻼل ﺟوﻻ ﺎ اﻟثﻼث.
 -2قُـ ـﺪﻣ ــﺖ ﻟلﻤﻤلك ــة ) (258توﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة ﰲ اﻟ ــﺪورة )اﳊ ــﺎدﻳ ــة واﻟثﻼثﲔ( ﻟلﻔﺮﻳﻖ اﻟع ــﺎﻣ ــل اﳌعﲏ
ﻻسـتعﺮاض اﻟﺪوري اﻟشـﺎﻣل ﰲ نوﻓﻤﱪ 2018م ،ﰎ دراسـتهﺎ ﻣﻦ قِﺒَ ِل ﳉﻨة حكوﻣية ﻣكونة ﻣﻦ ﳑثلﲔ
ﻟلﺠهﺎت اﳊكوﻣية ذوات اﻟعﻼقة .كﻤﺎ ﲤﺖ دراسـ ـ ــتهﺎ ﻋلى ﻣسـ ـ ــتوى ﳎلﺲ هيﺌة حقوق اﻹنس ـ ـ ــﺎن ﰲ
اﳌﻤلكة اﻟذي ﻳﻀ ـ ـ ــم ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﺨتﺼ ـ ـ ــﲔ ﰲ اﻟش ـ ـ ـﺮﻳعة واﻟقﺎنون وﳎﺎﻻت حقوق اﻹنسـ ـ ـ ــﺎن اﳌﺨتلﻔة.
واســتﻤﺮ ًار ﻟلﻨهج اﳌتﺒع ﺷـﺮاك ﻣؤس ـســﺎت ا تﻤع اﳌﺪﱐ ،ﻓقﺪ ﰎ اﻟتشــﺎور ﻣع ﻋﺪد ﻣﻦ هذه اﳌؤسـســﺎت
ﰲ ﺷأن ﻣوقﻒ اﳌﻤلكة ﻣﻦ اﻟتوﺻيﺎت.

ﻧﻴﺎً -آراء اﳌﻤﻠﻜﺔ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ ﺎ ﰲ شﺄن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴهﺎ
ﲤهﻴﺪ
 -3تﻨظﺮ اﳌﻤلكة اﻟعﺮﺑية اﻟس ــعودﻳة إﱃ اﻟتوﺻ ــيﺎت اﳌقﺪﻣة إﻟيهﺎ ﰲ إﻃﺎر آﻟية اﻻس ــتعﺮاض اﻟﺪوري
اﻟشـ ــﺎﻣل ﳚﺎﺑية ،وقﺪ اتﺒعﺖ هذا اﻟﻨهج ﺧﻼل اﳊوارات اﻟتﻔﺎﻋلية اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ إﻃﺎر هذه اﻵﻟية ،وﻋﻨﺪ
دراسة اﻟتوﺻيﺎت اﻟﱵ قﺪﻣتهﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﳌﺮاقﺒة ﰲ ﳎلﺲ حقوق اﻹنسﺎن ﻟتحﺪﻳﺪ اﳌوقﻒ ﻣﻨهﺎ،
وﻳتﻀ ــﺢ ذﻟﻚ ﲜﻼء ﻋﻨﺪ اﻟﻨظﺮ ﰲ أﻋﺪاد اﻟتوﺻ ــيﺎت اﻟﱵ حظيﺖ ﺑتأﻳيﺪهﺎ ﺧﻼل ﺟوﻻت اﻻس ــتعﺮاض
اﻟثﻼث )2009م ،و2013م ،و2018م( .كﻤﺎ أن اسـ ـ ـ ــتعﺎﺿـ ـ ـ ــتهﺎ ﻋﻦ أﺧذ ﺑعﺾ اﻟتوﺻـ ـ ـ ــيﺎت ﰲ
اﻟعلم ،ﺑتأﻳيﺪهﺎ ﺟزئيﺎً ﻳعﺪ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺎهﺪاً ﻣﻦ ﺷـ ـ ـ ـ ـواهﺪ هذا اﻟﻨهج ،إ ْذ تﺮى اﳌﻤلكة أنﻪ ﻟيﺲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎسـ ـ ـ ـ ــﺐ
اس ـ ـ ــتﺒعﺎد توﺻـ ـ ــية ﻟكﺎﻣل ﻣﻦ حيز اﻟتوﺻـ ـ ــيﺎت اﳌؤﻳﺪة؛ ﻻحتواء ٍ
ﺟزء ﻣﻨهﺎ ﻋلى ﻣﺎ ﳛول دون ﻳيﺪهﺎ
ً
ّ
ٍ
ﺑشكل كﺎﻣل ،ﺑيﻨﻤﺎ اﳉزء اﳌتﺒقﻲ ﻣﻨهﺎ ،واﻟذي رﲟﺎ ﳝثل هﺪف اﻟتوﺻية أو ﺟوهﺮهﺎ ﰲ ﺑعﺾ اﻟتوﺻيﺎت
قﺎﺑل ﻟلتأﻳيﺪ.
ٌ
 -4وﳑﺎ ﻳثﺒﺖ تعﺎﻣل اﳌﻤلكة ﻣع توﺻ ـ ــيﺎت اﻻس ـ ــتعﺮاض اﻟﺪوري اﻟش ـ ــﺎﻣل ﳚﺎﺑية أﻳﻀـ ـ ـﺎً ،تلقيهﺎ
ـيﺎت ﲣﺮج ﻋﻦ نﻄﺎق اﻻس ـ ـ ـ ـ ــتعﺮاض اﻟﺪوري اﻟش ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣل كليﺎً ،واﻟﻨظﺮ ﻓيهﺎ ،و ﻳيﺪ ٍ
ﻟتوﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ﻋﺪد ﻣﻨهﺎ،
كﺎﻟتوﺻـ ــيﺎت اﻟﱵ قُﺪﻣﺖ ﰲ ﺷ ـ ــأن ﻣوﺿـ ــوﻋﺎت وحﺎﻻت ﻻ ﲡﺪ ﻣسـ ــأﻟة إ ر ﺎ ﺧﻼل اﳊوار اﻟتﻔﺎﻋلﻲ
ٍ
توﺻيﺎت ﰲ ﺷأ ﺎ.
سﻨﺪاً قﺎنونيﺎً أو إﺟﺮائيﺎً ﰲ آﻟية اﻻستعﺮاض اﻟﺪوري اﻟشﺎﻣل ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ تقﺪﱘ

 -5وﰲ اﻟسـ ــيﺎق ذاتﻪ ،تؤكﺪ اﳌﻤلكة ﻋلى أ ﺎ تعﺎﻣلﺖ ﻣع اﻟتوﺻ ـ ــيﺎت اﻟﱵ قُﺪﻣﺖ ﰲ ﺷـ ــأن ﻣقتل
اﳌواﻃﻦ ﲨﺎل ﺧﺎﺷ ـ ــقﺠﻲ  -رﲪﻪ ﷲ  -انﻄﻼقﺎً ﻣﻦ هذا اﻟتعﺎون اﻹﳚﺎﰊ ،وﻟقﻨﺎﻋتهﺎ ﲜسـ ــﺎﻣة وﺑش ـ ــﺎﻋة
هذا اﳋﻄأ ،وس ــﻼﻣة اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣذ ﺎ حيﺎﳍﺎ ،وأن اﻟقﻀ ــﺎء اﻟس ــعودي هو ﺻ ــﺎحﺐ اﻻﺧتﺼ ــﺎص
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اﻷﺻـ ـ ـ ــيل ﰲ نظﺮ هذه اﻟقﻀ ـ ـ ــية ،وأن اﻹﺟﺮاءات اﳌتﺨذة ﰲ ﺷ ـ ـ ــأن هذه اﻟقﻀ ـ ـ ــية تس ـ ـ ــتﻨﺪ إﱃ ﻣﺒﺎدئ
دس ـ ــتورﻳة ،وأس ـ ـ ٍ
ـﺲ قﺎنونية تكﻔل س ـ ــﻼﻣتهﺎ وﺻ ـ ــحتهﺎ .وﺑﻨﺎءً ﻋلى ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟتوﺻ ـ ــيﺎت اﻟﱵ حظيﺖ
ﻟتأﻳيﺪ ﰲ هذا اﳌوﺿـ ــوع هﻲ ،(170/122) ،(169/122) ،(167/122) ،(166/122) :
)،(181/122) ،(179/122) ،(178/122) ،(176/122) ،(175/122
ظ ﻟتــأﻳي ــﺪ اﻟتوﺻـ ـ ـ ـ ـ ــيتﲔ
) ،(189/122) ،(187/122) ،(186/122) ،(183/122وﱂ ﲢ َ
اﻵتيتﲔ.(173/122) ،(168/122) :
 -6وتعيﺪ اﳌﻤلكة اﻟتأكيﺪ ﻋلى أن ﺧﺎدم اﳊﺮﻣﲔ اﻟشـﺮﻳﻔﲔ اﳌلﻚ ســلﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟعزﻳز آل ســعود
– أﻳﺪه ﷲ – قﺪ وﺟﻪ ﺟﺮاء ﲢقيﻖ ﺷـ ـ ــﺎﻣل وﺷ ـ ــﻔﺎف وﳏﺎس ـ ــﺒة كل ﻣﻦ تورط ﰲ هذا اﻷﻣﺮ ,وﻣﺮاﺟعة
اﻹﺟﺮاءات وهيكلة ﺑعﺾ اﻟقﻄﺎﻋﺎت ﳌﻨع حﺪوث ﻣثل هذا اﳋﻄأ ﰲ اﳌسـ ــتقﺒل ،وأن اﻟتحقيقﺎت ﺟﺎرﻳة
ﰲ اﳌﻤلكة وﻟذﻟﻚ ﻻ تتعﺎرض تلﻚ اﻟتوﺻ ـ ـ ـ ـ ــيﺎت اﻟﱵ حظيﺖ ﺑتأﻳيﺪهﺎ ﻣع ﻣﺎ تقوم ﺑﻪ اﳌﻤلكة ﰲ هذا
اﻷﻣﺮ ،وتعتﱪهﺎ اﳌﻤلكة ﻣﻨﺎس ـ ــﺒة .وﲡﺪر اﻹﺷـ ــﺎرة إﱃ أنﻪ قﺪ ﺑﺪأت ﻓعليﺎً ﺟلسـ ــﺎت ﳏﺎكﻤة اﳌتهﻤﲔ ﰲ
هذه اﻟقﻀية ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019م.
 -7تشـ ـ ـ ـ ـ ــﲑ اﳌﻤلكة إﱃ أن هذه اﻟتوﺻ ـ ـ ـ ـ ــيﺎت وقتية ﻻرتﺒﺎﻃهﺎ ٍ
ﲝﺪث ﻋﺎﺑﺮ ،وﻻ ﲣﻀ ـ ـ ـ ـ ــع ﻟﺪورﻳة
اﻻسـ ـ ـ ـ ـ ــتعﺮاض ،ﻟذا ﻓقﺪ أﺑﺪت ﻣوقﻔهﺎ ﻣﻨهﺎ ﰲ ﲤهيﺪ هذا اﻟقسـ ـ ـ ـ ـ ــم ،و ﻣل ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﻣﻦ قﺒل أﻣﺎنة
ﳎلﺲ حقوق اﻹنسﺎن ﻋﻨﺪ تسﺠيلهﺎ ﳌواقﻒ اﳌﻤلكة ﻣﻦ اﻟتوﺻيﺎت.

ﻟثﺎً -آراء اﳌﻤﻠﻜﺔ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ ﺎ ﰲ شﺄن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ قُﺪﻣت ﳍﺎ ﻣصﻨفﺔ ﲝﺴﺐ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺎ
أﻟﻒ -اﻻﻧضـ ـ ـ ـ ــﻤﺎم إﱃ اﳌﻌﺎهﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴـ ـ ـ ـ ــﺎن واﻻﻟﺘﺰام ﺎ وﺳـ ـ ـ ـ ــحﺐ
اﻟﺘحفﻈﺎت
 -8تقوم اﳌﻤلكة ﺑﺼ ــﻔة دورﻳة وﻣس ــتﻤﺮة ﺑﺪراس ــة اﳌعﺎهﺪات واﻟﺼ ــكوك اﻟﺪوﻟية ﳊقوق اﻹنس ــﺎن؛
ﻟلﻨظﺮ ﰲ ﻣﻨﺎســﺒة أو إﻣكﺎن اﻻنﻀــﻤﺎم إﻟيهﺎ  ،حيﺚ تقوم هيﺌة حقوق اﻹنســﺎن ﲟوﺟﺐ اﻟﻔقﺮة ) (4ﻣﻦ
اﳌﺎدة ) (5ﻣﻦ تﻨظيﻤهﺎ؛ ﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ اﻟﺼ ـ ـ ـ ـ ــكوك اﻟﺪوﻟية اﳋﺎﺻـ ـ ـ ـ ــة ﲝقوق اﻹنس ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،ﻓيﻤﺎ ﻳتعلﻖ
نﻀـ ــﻤﺎم اﳌﻤلكة إﻟيهﺎ ،أو اﻷحكﺎم اﻟواردة ﻓيهﺎ ،وﰲ هذا اﻟسـ ــيﺎق توﺿـ ــﺢ اﳌﻤلكة أن اﻟعﻤل ﺟﺎ ٍر ﰲ
إﻃﺎر ﳉﻨة حكوﻣية رﻓيعة اﳌسـ ـ ــتوى ﻋلى دراسـ ـ ــة اﻟعهﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟيﲔ اﳋﺎﺻـ ـ ــﲔ ﲝقوق اﻹنسـ ـ ــﺎن )اﻟعهﺪ
اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﳊقوق اﳌﺪنية واﻟسـ ـ ــيﺎسـ ـ ــية ،واﻟعهﺪ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎص ﳊقوق اﻻقتﺼـ ـ ــﺎدﻳة واﻻﺟتﻤﺎﻋية
واﻟثقﺎﻓية(؛ ﻟلﻨظﺮ ﰲ اﻻنﻀـ ـ ـ ـ ــﻤﺎم إﻟيهﻤﺎ ,وتؤكﺪ اﳌﻤلكة ﻋلى أن ﻣﺒﺪأ اﻟتحﻔظ ﻋلى اﻻتﻔﺎقيﺎت اﻟﺪوﻟية
وكذﻟﻚ دراس ـ ـ ــة ﻣﺪى ﻣﻨﺎسـ ـ ـ ــﺒة اﻻنﻀ ـ ـ ــﻤﺎم إﻟيهﺎ أو اﻟتﺼ ـ ـ ــﺪﻳﻖ ﻋليهﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ هو حﻖ كﻔلﻪ اﻟقﺎنون
اﻟﺪوﱄ ،وتﺮى أن ﲢﻔظﺎ ﺎ اﻟﱵ أﺑﺪ ﺎ ﻋلى اﳌعﺎهﺪات اﻟﱵ أﺻ ـ ــﺒحﺖ ﻃﺮﻓﺎً ﻓيهﺎ ﻻ تتعﺎرض ﻣع أهﺪاف
وﻣقﺎﺻ ــﺪ تلﻚ اﳌعﺎهﺪات ،ﻣع اﻟتأكيﺪ ﻋلى أ ﺎ ﲣﻀ ــع ﻟلﺪراس ــة اﻟﺪورﻳة واﳌس ــتﻤﺮة ﰲ ﺿ ــوء اﳌتغﲑات
اﻟعﺼﺮﻳة ﲟﺎ ﻓيهﺎ اﻹﺻﻼحﺎت اﻟتﻨﻤوﻳة ،وﺑﻨﺎءً ﻋلى ﻣﺎ تقﺪم.
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ﻓإن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
)،(10/122) ،(6/122) ،(5/122) ،(4/122) ،(3/122) ،(2/122) ،(1/122
).(27/122) ،(26/122) ،(24/122) ,(17/122)،(16/122)،(15/122
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
).(32/122) ،(22/122) ،(14/122
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
)،(19/122) ،(18/122) ،(13/122) ،(11/122) ،(9/122) ،(8/122) ،(7/122
)،(29/122) ،(28/122) ،(25/122) ,(23/122) ،(21/122) ،(20/122
).(34/122) ،(33/122) ،(31/122) ،(30/122

ء  -اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﳌﺆﺳﺴي ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳋﻄﻂ واﻻﺳﱰاتﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 -9ﻓيﻤﺎ ﻳتعلﻖ ﺑﻨظﺎم ﻣكﺎﻓحة ﺟﺮائم اﻹرهﺎب وﲤوﻳلﻪ ،ﻓقﺪ ﺻـ ــﺪر ﲟوﺟﺐ اﳌﺮسـ ــوم اﳌلكﻲ اﻟكﺮﱘ
رقم )م (21/و رﻳخ 1439/2 /12ه اﳌواﻓﻖ ) 1نوﻓﻤﱪ 2017م( ،ﻟيحــل ﳏــل اﻟﻨظــﺎم اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻖ
اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﳌﺮس ـ ـ ـ ـ ــوم اﳌلكﻲ اﻟكﺮﱘ رقم )م (16/و رﻳخ 1435/2/24ه اﳌواﻓﻖ ) 27دﻳسـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﱪ
2013م( ،حيﺚ ﰎ تعﺪﻳل هذا اﻟﻨظﺎم ﲟﺎ ﻳعزز اﻟعﺪاﻟة اﳉﻨﺎئية .و ﻟﻨسـ ــﺒة ﻟلحﺒﺲ اﻻنﻔﺮادي ﻓهو ﻏﲑ
ﳏظوٍر وﻓقﺎً ﻟلﻤعﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟية ،وﲢيل اﳌﻤلكة ﰲ هذا اﻟﺼـ ـ ـ ــﺪد إﱃ قواﻋﺪ اﻷﻣم اﳌتحﺪة اﻟﻨﻤوذﺟية اﻟﺪنيﺎ
ﳌعﺎﻣلة اﻟسﺠﻨﺎء " قواﻋﺪ نيلسون ﻣﺎنﺪﻳﻼ" اﻟﱵ تﻀﻤﻨﺖ قواﻋﺪ تﻨظم اﳊﺒﺲ اﻻنﻔﺮادي ،وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة
إﱃ أنﻪ ﻻ ﻳتم اﻟلﺠوء إﱃ هذا اﻟﻨوع ﻣﻦ اﳊﺒﺲ إﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻻس ـ ـ ــتثﻨﺎئية وﳌﺪةٍ ﳏﺪدة تتﻨﺎس ـ ـ ــﺐ ﻣع
ﺧﻄورة اﳉﺮائم اﻹرهﺎﺑية ،ﻻ ﳚوز ﲤﺪﻳﺪهﺎ إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋلى قﺮار قﻀﺎئﻲ .وﻓيﻤﺎ ﻳتعلﻖ ﻟتعﺮﻳﻔﺎت اﻟواردة ﰲ
اﻟﻨظﺎم )اﳉﺮﳝة اﻹرهﺎﺑية ،وﺟﺮﳝة ﲤوﻳل اﻹرهﺎب ،واﻹرهﺎﰊ ،واﻟكيﺎن اﻹرهﺎﰊ( ﻓهﻲ واﺿـ ـ ـ ـ ـ ــحة وﳏﺪدة
ﻟقــﺪر اﻟــذي ﳛول دون ثﲑهــﺎ س ـ ـ ـ ـ ــلﺒـﺎً ﻋلى حقوق وحﺮ ت اﻷﻓﺮاد اﻟﱵ كﻔلتهــﺎ ﳍم أنظﻤــة اﳌﻤلكــة،
واﻟتزاﻣﺎ ﺎ ﲟوﺟﺐ اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ ﳊقوق اﻹنس ــﺎن ،وتﺮى اﳌﻤلكة أن اﻹﺷــكﺎل اﻟذي تﻀ ــﻤﻨتﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟتوﺻـ ــيﺎت اﻟواردة ﰲ اﻟسـ ــيﺎق ،ﻳكﻤﻦ ﰲ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟقيود اﻟﻀـ ــﺮورﻳة اﳌﻨﺼـ ــوص ﻋليهﺎ ﰲ اﳌعﺎهﺪات
اﻟﺪوﻟية ﳊقوق اﻹنس ـ ـ ــﺎن ﻓيﻤﺎ ﻳتعلﻖ ﻟتﻤتع ﺑﺒعﺾ اﳊقوق واﳊﺮ ت .وتؤكﺪ اﳌﻤلكة أن ﲨيع أنظﻤتهﺎ
ﲣﻀـ ـ ــع ﻟلﻤﺮاﺟعة اﻟﺪورﻳة واﳌسـ ـ ــتﻤﺮة ﻣﻦ قﺒل اﳉهﺎت ذوات اﻟعﻼقة ،وﻣﻨهﺎ هيﺌة حقوق اﻹنسـ ـ ــﺎن اﻟﱵ
ﺧوﳍﺎ تﻨظيﻤهﺎ ﲝس ـ ـ ـ ــﺐ اﻟﻔقﺮة ) (2ﻣﻦ اﳌﺎدة ) (5ﻣﻦ تﻨظيﻤهﺎ ،إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ ﻣشـ ـ ـ ــﺮوﻋﺎت اﻷنظﻤة
اﳌتعلقة ﲝقوق اﻹنسﺎن ،وﻣﺮاﺟعة اﻷنظﻤة اﻟقﺎئﻤة واقﱰاح تعﺪﻳلهﺎ .وﺑﻨﺎءً ﻋلى ﻣﺎ تقﺪم.

ﻓإن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:

)،(49/122) ،(48/122) ،(47/122) ،(45/122) ،(44/122) ,(35/122
)،(57/122) ،(56/122) ،(55/122) ،(54/122) ،(51/122) ،(50/122
)،(84/122) ،(83/122) ،(82/122) ،(67/122) ،(62/122) ،(60/122
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)،(120/122) ,(93/122) ،(91/122) ،(90/122) ،(86/122) ،(85/122
).(195/122) ،(194/122) ،(193/122
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
).(190/122) ،(177/122) ،(88/122
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ اﻟﱵ ﱂ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
).(165/122) ،(87/122

ﺟﻴﻢ  -اﶈﺎﻛﻤﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳉﻨﺎئﻴﺔ
 -10ﻻ ﻳوﺟﺪ ﰲ اﳌﻤلكة سـ ـ ـ ـ ــﺠون ودور توقيﻒ سـ ـ ـ ـ ـﺮﻳة ،واﳊﺒﺲ اﻟسـ ـ ـ ـ ــﺮي ﳏظور ﲟوﺟﺐ أنظﻤة
اﳌﻤلكة ،ﻣع اﻟتﻨوﻳﻪ إﱃ أن اﻟﻨظﺎم اﻷســﺎســﻲ ﻟلحكم قﻀــى ﰲ ﻣﺎدتﻪ ) (36ﺑعﺪم ﺟواز تقييﺪ تﺼــﺮﻓﺎت
أحﺪ ،أو توقيﻔﻪ ،أو حﺒس ــﻪ ،إﻻ ﲟوﺟﺐ أحكﺎم اﻟﻨظﺎم .ﻹﺿ ــﺎﻓة إﱃ ﻣﺎ تقوم ﺑﻪ كل ﻣﻦ اﻟﻨيﺎﺑة اﻟعﺎﻣة
وهيﺌة حقوق اﻹنسـ ــﺎن واﳉﻤعية اﻟوﻃﻨية ﳊقوق اﻹنسـ ــﺎن ﻣﻦ ﻣهﺎم ﰲ ﻣﺮاقﺒة اﻟس ـ ــﺠون ودور اﻟتوقيﻒ.
وﺑﻨﺎءً ﻋلى ﻣﺎ تقﺪم ،ﻓﺈن ﲨيع اﻟتوﺻيﺎت اﻟواردة ﰲ هذا اﳌوﺿوع حظيﺖ ﻟتأﻳيﺪ ﻋﺪا توﺻيتﲔ حظيتﺎ
ﻟتأﻳيﺪ اﳉزئﻲ ،وذﻟﻚ ﻋلى اﻟﻨحو اﻵﰐ.
ﻓإن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
)،(121/122) ،(117/122) ،(116/122
).(225/122) ،(191/122) ،(188/122

)،(180/122

)،(185/122

أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ اﻟﱵ ﺣﻈﻴﺘﺎ ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
).(226/122) ,(92/122

دال  -ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﱰﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴهﺎ ورﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 -11ﲨيع اﻟتوﺻيﺎت اﻟواردة ﰲ هذا اﳌوﺿوع حظيﺖ ﻟتأﻳيﺪ ﻋلى اﻟﻨحو اﻵﰐ:
)،(198/122) ،(171/122) ،(59/122) ،(58/122) ،(52/122) ،(46/122
).(199/122

هﺎء  -اﳌﺮأة واﻟﻄفﻞ
 -12ﺧــذ أنظﻤــة اﳌﻤلكــة ﲟﺒــﺪأ اﳌس ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎواة اﻟقــﺎئﻤــة ﻋلى اﻟتكــﺎﻣــل ﺑﲔ اﻟﺮﺟــل واﳌﺮأة ،واﻟﱵ تﺮاﻋﻲ
اﳋﺼ ـ ــﺎئص واﻟسـ ـ ــﻤﺎت اﻟﱵ ﻳتﻤتع ﺎ كل ﻣﻦ اﳉﻨس ـ ــﲔ ،وﲢقﻖ اﻟعﺪل ﰲ ﺎﻳة اﳌﻄﺎف ،وﻻ تتﻀـ ـ ــﻤﻦ
أنظﻤة اﳌﻤلكة أي تﻔﺮقة أو اس ـ ـ ـ ـ ــتﺒعﺎد أو تقييﺪ ﻟلﻤﺮأة ﻳﻨتج ﻋﻨﻪ توهﲔ أو إحﺒﺎط اﻻﻋﱰاف ﳍﺎ ﲝقوق
5/10

A/HRC/40/4/Add.1

اﻹنس ــﺎن واﳊﺮ ت اﻷس ــﺎس ــية ﰲ ﲨيع اﳌيﺎدﻳﻦ وﻓقﺎً ﻟتعﺮﻳﻒ اﻟتﻤييز ﺿ ــﺪ اﳌﺮأة ﲟوﺟﺐ اتﻔﺎقية اﻟقﻀ ــﺎء
ﻋلى ﲨيع أﺷ ـ ـ ـ ــكﺎل اﻟتﻤييز ﺿ ـ ـ ــﺪ اﳌﺮأة .وتؤكﺪ اﳌﻤلكة أن أحكﺎم اﻟشـ ـ ـ ـﺮﻳعة اﻹس ـ ـ ــﻼﻣية هﻲ اﳌﺮﺟعية
اﻷسﺎسية ﳌسﺎئل اﻷحوال اﻟشﺨﺼية.
 -13وردت اﻟعــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟتوﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــﺎت اﻟﱵ تﻄــﺎﻟــﺐ ﻟغــﺎء نظــﺎم اﻟوﻻﻳــة ،وﻳﺒــﺪو أن ﻣــﺎ ورد ﰲ تلــﻚ
اﻟتوﺻـ ــيﺎت ﻳقﺼـ ــﺪ ﺑﻪ اﻟتسـ ــلط اﻟذي ﳝﺎرسـ ــﻪ ﺑعﺾ اﻟذكور ﻋلى ﺑعﺾ اﻹ ث وﳝثل انتهﺎكﺎً ﳊقوقهﻦ،
وتؤكﺪ اﳌﻤلكة ﰲ هذا اﻟس ـ ــيﺎق أن أنظﻤتهﺎ كﺎﻓة ﲢﻤﻲ اﳌﺮأة ﻣﻦ هذا اﻟتس ـ ــلط أو ﻣﺎ ﻳعززه ،وأن ﳌ ّﺪﻋﻲ
اﻟﻀﺮر اﻟلﺠوء إﱃ وسﺎئل اﻻنتﺼﺎف ،وﰲ ﻣقﺪﻣتهﺎ اﻟقﻀﺎء .وﺑﻨﺎءً ﻋلى ﻣﺎ تقﺪم؛ ﻓﺈن ﲨيع اﻟتوﺻيﺎت
اﻟواردة ﰲ هذا اﳌوﺿـ ـ ـ ـ ـ ــوع حظيﺖ ﻟتأﻳيﺪ ،ﻋﺪا توﺻـ ـ ـ ـ ـ ــية واحﺪة حظيﺖ ﻟتأﻳيﺪ اﳉزئﻲ ،ﻋلى اﻟﻨحو
اﻵﰐ.
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﻈﻴت ﻟﺘﺄيﻴﺪ ﺿﻤﻦ هذا اﳌﻮﺿﻮع هي:
)،(133/122) ،(129/122) ،(66/122) ،(65/122) ،(64/122) ،(63/122
)،(202/122) ،(201/122) ،(200/122) ،(197/122) ،(184/122
)،(207/122) ،(206/122) ،(205/122) ،(204/122) ،(203/122
)،(212/122) ،(211/122) ،(210/122) ،(209/122) ،(208/122
)،(217/122) ،(216/122) ،(215/122) ،(214/122) ،(213/122
)،(223/122) ،(222/122) ،(221/122) ،(219/122) ،(218/122
)،(232/122) ،(231/122) ،(228/122) ،(227/122) ،(224/122
)،(237/122) ،(236/122) ،(235/122) ،(234/122) ،(233/122
)،(244/122) ،(243/122) ،(240/122) ،(239/122) ،(238/122
).(246/122) ،(245/122
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻈﻴت ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
).(258/122

واو  -ﺣﻘﻮق اﻷشﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎقﺔ
 -14ﲨيع اﻟتوﺻيﺎت اﻟواردة ﺿﻤﻦ هذا اﳌوﺿوع حظيﺖ ﻟتأﻳيﺪ ،وهﻲ كﺎﻵﰐ:
).(242/122) ،(241/122) ،(230/122) ،(229/122

زاي  -اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 -15اﳌﻤلكة ﻣﺎﺿــيةٌ ﰲ اﻟتزاﻣهﺎ ﺑقواﻋﺪ اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ اﻹنســﺎﱐ ،واﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ ﳊقوق اﻹنســﺎن،
وﲡﺪر اﻹﺷ ـ ــﺎرة إﱃ أن قوات ﲢﺎﻟﻒ دﻋم اﻟش ـ ــﺮﻋية ﰲ اﻟيﻤﻦ قﺎﻣﺖ ﻻس ـ ــتعﺎنة ﲟس ـ ــتشـ ـ ــﺎرﻳﻦ قﺎنونيﲔ
ﻳعﻤلون ﻣع ﺧﻼ اﻟتﺨﻄيط واﻻســتهﺪاف ﻟﺪراســة اﻷهﺪاف ﲝيﺚ ﻻ ﻳتم اســتهﺪاف أي ﻣوقع إﻻ ﺑعﺪ
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اﻟتأكﺪ ﻣﻦ ﻣشــﺮوﻋيتﻪ وانســﺠﺎم اســتهﺪاﻓﻪ ﻣع أحكﺎم اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ اﻹنســﺎﱐ ،كﻤﺎ أن ﻟﺪﻳهﺎ قﺎئﻤة –
ﻳتم ﲢﺪﻳثهﺎ سـ ـ ــتﻤﺮار -تشـ ـ ــﻤل اﳌواقع اﶈظور اسـ ـ ــتهﺪاﻓهﺎ ﰲ اﻟيﻤﻦ ﲟﺎ ﻓيهﺎ اﳌﺪراس واﳌسـ ـ ــتشـ ـ ــﻔيﺎت
وﻏﲑهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋيﺎن اﳌﺪنية ،كﻤﺎ تتشـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك قوات اﻟتحﺎﻟﻒ هذه اﳌواقع ﻣع اﳌﻨظﻤﺎت اﻟﺪوﻟية ،كﻤﺎ أنﻪ
ﳚﺮي ﺑعﺪ كل ﻋﻤلية ﻣﺮاﺟعة ﺷ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣلة ﻟتلﻚ اﻟعﻤلية ،وأن أﻳة ﻣلحوﻇﺎت حيﺎﳍﺎ ﲣﻀ ـ ـ ـ ـ ــع ﻟتتحقﻖ ﻣﻦ
إﺟﺮاءا ﺎ ﻻستكﻤﺎل ﻣﺎ ﻳلزم ﰲ ﺷأ ﺎ.
 -16كﻤﺎ أن قوات ﲢﺎﻟﻒ دﻋم اﻟش ــﺮﻋية ﰲ اﻟيﻤﻦ أنش ــأت ﺻ ــﻨﺪوق ﻟﺪﻋم اﳌس ــﺎﻋﺪات اﻹنس ــﺎنية
اﻟﻄوﻋية واﻟذي ﻳعﲎ ﺑﺪﻓع اﳌسـ ـ ــﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟية ﻟلﻤتﻀ ـ ـ ــﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟعﻤليﺎت اﻟعس ـ ـ ــكﺮﻳة اﳉﺎرﻳة ﰲ اﻟيﻤﻦ،
وﻟﺪى قوات اﻟتحﺎﻟﻒ ﳉﻨة تعﲎ سـ ـ ــتﺨﻼص اﻟﺪروس اﳌسـ ـ ــتﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟعﻤليﺎت اﻟعس ـ ـ ــكﺮﻳة ﻹدراﺟهﺎ
واﻻستﻔﺎدة ﻣﻨهﺎ ﰲ قواﻋﺪ اﻻﺷتﺒﺎك.
 -17ﰎ تش ـ ـ ــكيل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌشـ ـ ـ ــﱰك ﻟتقييم اﳊوادث ﻣﻦ قﺒل قوات ﲢﺎﻟﻒ دﻋم اﻟش ـ ـ ــﺮﻋية ﰲ اﻟيﻤﻦ،
وذﻟﻚ ﻟلتحقﻖ ﻣﻦ أي ﻋﻤلية ﳛتﻤل وﺟود أﺧﻄﺎء ﰲ تﻨﻔيذهﺎ أو ﳐﺎﻟﻔﺎت ﰲ اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ اﻹنسـ ــﺎﱐ
وقواﻋﺪه اﻟعﺮﻓية واﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ ﳊقوق اﻹنس ـ ـ ـ ـ ــﺎن ،وقﺪ قﺎم اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟتحقﻖ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊوادث ﰲ
اﻟعﻤليﺎت اﻟعســكﺮﻳة ﰲ اﻟيﻤﻦ ،وقﺪ ﺧلص إﱃ وﺟود ﺑعﺾ اﻷﺧﻄﺎء ﻏﲑ اﳌقﺼــودة ﰲ تلﻚ اﻟعﻤليﺎت،
وأوﺻ ــى ﲟحﺎس ــﺒة اﳌتس ــﺒﺒﲔ ﰲ تلﻚ اﻷﺧﻄﺎء وﺟﱪ اﻟﻀ ــﺮر اﻟﻨﺎﺟم ﻋﻦ تلﻚ اﻷﺧﻄﺎء ،ﻣع اس ــتﺨﻼص
اﻟﺪروس اﳌس ـ ـ ــتﻔﺎدة ،وإدراﺟهﺎ ﰲ قواﻋﺪ اﻻﺷـ ـ ـ ــتﺒﺎك .وﺑﻨﺎءً ﻋليﻪ ﻓقﺪ حظيﺖ ﲨيع اﻟتوﺻ ـ ـ ــيﺎت اﻟواردة
ظ ﻟتأﻳيﺪ ﻋلى اﻟﻨحو اﻵﰐ.
ﺿﻤﻦ هذا اﳌوﺿوع ﻟتأﻳيﺪ ،ﻋﺪا توﺻية واحﺪة ﱂ ﲢ َ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﺣﻈﻴت ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
)،(73/122) ،(72/122) ،(71/122) ،(70/122) ،(69/122) ،(68/122
).(81/122) ،(80/122) ،(74/122
واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
).(75/122

ﺣﺎء  -ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام واﻟﻌﻘﻮ ت اﻟبﺪﻧﻴﺔ
ﻋﱪت ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔقﺮة ) (36ﻣﻦ تقﺮﻳﺮهﺎ اﻟوﻃﲏ ﰲ
 -18تعيﺪ اﳌﻤلكة كيﺪهﺎ ﻋلى ﻣوقﻔهﺎ اﻟذي ّ
ﺷـ ــأن ﻋقوﺑة اﻟقتل )اﻹﻋﺪام( واﻟعقو ت اﻟﺒﺪنية ،ﻣع اﻹﺷـ ــﺎرة إﱃ أن نظﺎم اﻷحﺪاث تﻀـ ــﻤﻦ ﰲ ﻣﺎدتﻪ
) (15أنﻪ إذا كﺎنﺖ اﳉﺮﳝة اﻟﱵ ارتكﺒهﺎ اﳊﺪث ﳑﺎ ﻳعﺎقﺐ ﻋليهﺎ ﻟقتل ﻓيكتﻔى ﻳﺪاﻋﻪ ﰲ اﻟﺪار ﻣﺪة
ﻻ تتﺠﺎوز ﻋش ـ ـ ــﺮ س ـ ـ ــﻨوات .وﳑﺎ ﳚﺪر ذكﺮه ﰲ هذا اﻟس ـ ـ ــيﺎق ،أن اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ ﱂ ﳛظﺮ ﻋقوﺑة اﻟقتل
)اﻹﻋﺪام( ﻋلى اﻹﻃﻼق ،وإﳕﺎ قﺮر ﺿواﺑط ﻟتﻄﺒيﻖ هذه اﻟعقوﺑة ،وأن إﻟغﺎء ﻋقوﺑة اﻟقتل )اﻹﻋﺪام( ﳝثل
تﺪﺑﲑاً اﺧتيﺎر ً وﻟيﺲ إﻟزاﻣيﺎً ﰲ كل اﻷحوال .كﻤﺎ أن اتﻔﺎقية ﻣﻨﺎهﻀـ ـ ـ ـ ـ ــة اﻟتعذﻳﺐ وﻏﲑه ﻣﻦ ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺮوب
اﳌعﺎﻣلة أو اﻟعقوﺑة اﻟقﺎسـ ـ ـ ـ ــية أو اﻟﻼإنس ـ ـ ـ ــﺎنية أو اﳌهيﻨة ،أﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻔهوم اﻟتعذﻳﺐ اﻷﱂ أو اﻟعذاب
اﻟﻨﺎﺷئ ﻋﻦ ﻋقو ت قﺎنونية أو ﻣﻼزﻣﺎً ﳍﺎ أو اﻟذي ﻳكون نتيﺠة ﻋﺮﺿية ﳍﺎ.
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 -19ﲣﻀـ ــع أنظﻤة اﳌﻤلكة ﻟلﻤﺮاﺟعة اﻟﺪورﻳة ﰲ ﺿـ ــوء اﻟتزاﻣﺎ ﺎ ﲟوﺟﺐ اتﻔﺎقيﺎت حقوق اﻹنسـ ــﺎن
اﻟﱵ أﺻ ــﺒحﺖ ﻃﺮﻓﺎً ﻓيهﺎ ،وﻣﻦ نتﺎئج هذه اﳌﺮاﺟعة ﺻ ــﺪور نظﺎم اﻷحﺪاث اﳌشــﺎر إﻟيﻪ آنﻔﺎً ،وﺑﻨﺎءً ﻋلى
ﻣﺎ تقﺪم.
ﻓإن اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
).(107/122
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
)،(99/122
),(97/122
)،(96/122
)(112/122
)،(111/122)،(110/122
).(220/122), (119/122) ,(118/122

)،(100/122
,(113/122),

)،(101/122
),(114/122

واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
)،(104/122) ،(103/122) ،(102/122) ،(98/122) ،(95/122) ،(94/122
).(115/122) ،(109/122) ،(108/122) ،(106/122) ،(105/122

ﻃﺎء  -ﻣﻜﺎﻓحﺔ اﻻﲡﺎر ﻷشﺨﺎص
 -20حظيﺖ ﲨيع اﻟتوﺻيﺎت اﻟواردة ﺿﻤﻦ هذا اﳌوﺿوع ﻟتأﻳيﺪ ،وهﻲ كﺎﻵﰐ:
)،(123/122) ،(122/122
).(128/122) ،(127/122

)،(124/122

)،(125/122

)،(126/122

ء  -اﳊﺮ ت اﳌﺪﻧﻴﺔ
 -21تؤكــﺪ اﳌﻤلكــة أن حﺮﻳــة اﻟتعﺒﲑ وتكوﻳﻦ اﳉﻤعيــﺎت ﻣكﻔوﻟــة ﲟوﺟــﺐ أنظﻤتهــﺎ ﲟــﺎ ﻓيهــﺎ نظــﺎم
اﳌﻄﺒوﻋﺎت واﻟﻨشـ ـ ـ ــﺮ ،ونظﺎم اﳉﻤعيﺎت واﳌؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــﺎت اﻷهلية -وﻓﻖ ﻣﺎ ﰎ إﻳﻀ ـ ـ ــﺎحﻪ ﰲ اﻟتقﺮﻳﺮ -وأن
ﳎﺮﻣة ،و ﻟتﺎﱄ ﻓﺈن اﻟزﻋم ﺑوﺟود أﺷـ ــﺨﺎص أوقﻔوا أو س ـ ــﺠﻨوا
اﳌﻤﺎرس ـ ــﺎت اﻟسـ ــلﻤية اﳌش ـ ــﺮوﻋة ﻟيس ـ ــﺖ ّ
ﺑس ـ ــﺒﺐ ﳑﺎرسـ ـ ــﺎ م ﳊﺮﻳتهم ﰲ اﻟتعﺒﲑ أو ﻟﺪﻓﺎﻋهم ﻋﻦ حقوق اﻹنس ـ ــﺎن ﻏﲑ ﺻ ـ ــحيﺢ إﻃﻼقﺎً ،ﺑل كﺎن
ﳎﺮﻣة ﲟوﺟﺐ أنظﻤة اﳌﻤلكة وﻣﻨهﺎ ﻣﺎ
سـ ـ ــﺒﺐ إﻳقﺎﻓهم أو س ـ ـ ــﺠﻨهم ا ﺎﻣهم أو إدانتهم رتكﺎب أﻓعﺎل ّ
هو ﳏظور ﲟوﺟﺐ اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ ﳊقوق اﻹنسـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣثل اﻹرهﺎب ،واﻟتحﺮﻳﺾ ﻋلى اﻟعﻨﻒ واﻟكﺮاهية
وﳓو ذﻟﻚ.
 -22اﻟقﻀــﺎء ﰲ اﳌﻤلكة ﻣلتزم ﲟﺒﺪأ ﺷــﺮﻋية اﻟتﺠﺮﱘ واﻟعقﺎب ،حيﺚ نص اﻟﻨظﺎم اﻷســﺎســﻲ ﻟلحكم
ﰲ اﳌﺎدة ) (38ﻣﻨﻪ ﻋلى أن " اﻟعقوﺑة ﺷ ـ ــﺨﺼـ ــية ،وﻻ ﺟﺮﳝة وﻻ ﻋقوﺑة إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋلى نص ﺷ ـ ــﺮﻋﻲ ،أو
نص نظــﺎﻣﻲ ،وﻻ ﻋقــﺎب إﻻ ﻋلى اﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻼحقــة ﻟلعﻤــل ﻟﻨص اﻟﻨظــﺎﻣﻲ" .كﻤــﺎ تﻀ ـ ـ ـ ـ ــﻤﻨــﺖ اﳌــﺎدة
) (36ﻣﻦ اﻟﻨظﺎم ذاتﻪ ﻋلى ﻋﺪم ﺟواز تقييﺪ تﺼﺮﻓﺎت أحﺪ ،أو توقيﻔﻪ ،أو حﺒسﻪ ،إﻻ ﲟوﺟﺐ أحكﺎم
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اﻟﻨظﺎم ،ونﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺖ اﳌﺎدة ) (3ﻣﻦ نظﺎم اﻹﺟﺮاءات اﳉزائية ﻋلى أنﻪ " ﻻ ﳚوز توقيع ﻋقوﺑة ﺟزائية ﻋلى
أي ﺷـ ـ ـ ـ ــﺨص ،إﻻ ﺑعﺪ ثﺒوت إدانتﻪ ﻣﺮ ﳏظور ﺷ ـ ـ ـ ــﺮﻋﺎً أو نظﺎﻣﺎً ﺑعﺪ ﳏﺎكﻤة ﲡﺮى وﻓقﺎً ﻟلﻤقتﻀ ـ ـ ـ ــى
اﻟش ـ ـ ــﺮﻋﻲ "و ﻟتﺎﱄ ﻓﺈنﻪ ﻻ ﳝكﻦ ي حﺎل ﻣﻦ اﻷحوال ﻣﻼحقة أي ﺷ ـ ـ ــﺨص قﻀ ـ ـ ــﺎئيﺎً إﻻ ﺑعﺪ ا ﺎﻣﻪ
رتكﺎب ﻓعل ﳎﺮم ﺑﻨص ﺷﺮﻋﻲ أو نظﺎﻣﻲ.
 -23كﻤﺎ تﻀﻤﻨﺖ أنظﻤة اﳌﻤلكة ﺿﻤﺎ ت تكﻔل اﻹﻋﻤﺎل اﻟتﺎم ﳌﺒﺪأ ﺷﺮﻋية اﻟتﺠﺮﱘ واﻟعقﺎب ﻣﻦ
ﺧﻼل آﻟية اﻹﺑﻼغ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ تﻀ ــﻤﻨتﻪ اﳌﺎدة ) (40ﻣﻦ نظﺎم اﻹﺟﺮاءات اﳉزائية أن ﻟكل ﻣﻦ ﻋلم
ﺑوﺟود ﻣسﺠون أو ﻣوقوف ﺑﺼﻔة ﻏﲑ ﻣشﺮوﻋة أو ﰲ ﻣكﺎن ﻏﲑ ﳐﺼص ﻟلسﺠﻦ أو اﻟتوقيﻒ أن ﻳﺒلﻎ
اﻟﻨيﺎﺑة اﻟعﺎﻣة ،وﻋلى ﻋﻀ ــو اﻟﻨيﺎﺑة اﳌﺨتص ﻓور ﻋلﻤﻪ ﺑذﻟﻚ أن ﻳﻨتقل إﱃ اﳌكﺎن اﳌوﺟود ﻓيﻪ اﳌس ــﺠون
أو اﳌوقوف ،وأن ﳚﺮي اﻟتحقيﻖ ،وأن ﻣﺮ ﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ إذا كﺎن سـ ـ ـ ـ ــﺠﻨﻪ أو توقيﻔﻪ ﺟﺮى ﺑﺼ ـ ـ ـ ــﻔة ﻏﲑ
ﻣش ــﺮوﻋة ،وﻋليﻪ أن ﳛﺮر ﳏﻀـ ـﺮا ﺑذﻟﻚ ﻳﺮﻓع إﱃ اﳉهة اﳌﺨتﺼ ــة ﻟتﻄﺒيﻖ ﻣﺎ تقﻀ ــﻲ ﺑﻪ اﻷنظﻤة ﰲ حﻖ
اﳌتسﺒﺒﲔ ﰲ ذﻟﻚ .وﺑﻨﺎء ﻋلى ﻣﺎ تقﺪم.
ﻓإن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
),(132/122) ،(131/122
)،(139/122) ،(138/122
)،(145/122) ،(144/122
)،(152/122) ،(151/122
)،(160/122) ،(158/122
).(247/122) ،(174/122

)،(134/122
),(140/122
)،(146/122
)،(153/122
)،(162/122

)،(137/122) ،(135/122
)،(143/122) ،(142/122
)،(148/122) ,(147/122
)،(156/122) ،(155/122
), (172/122) ,(164/122

أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
)،(149/122
).(161/122

)،(150/122

)،(154/122

)،(157/122

)،(159/122

واﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ اﻟﱵ ﻻ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
).(163/122) ،(141/122

ﻛﺎف  -اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل
 -24ﲢظى كﺎﻣل اﻟتوﺻيﺎت اﻟواردة ﰲ هذا اﳌوﺿوع اﻟتأﻳيﺪ ،وهﻲ ﻋلى اﻟﻨحو اﻵﰐ:
)،(248/122
)،(254/122
).(250/122

)،(249/122
)،(255/122

)،(251/122
)،(256/122

)،(252/122
)،(257/122

)،(253/122
)،(196/122
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ﻻم  -اﻟﺘﻌﺎون اﻹقﻠﻴﻤي واﻟﺪوﱄ
 - -25تؤكﺪ اﳌﻤلكة ﻣواﺻلتهﺎ ﻟلتعﺎون ﻣع هيﺌﺎت وآﻟيﺎت اﻷﻣم اﳌتحﺪة اﳌعﻨية ﲝقوق اﻹنسﺎن ﲟﺎ
ﻓيهﺎ اﻵﻟيﺎت اﻟتﺎﺑعة لﺲ حقوق اﻹنســﺎن ،وتؤكﺪ اﳌﻤلكة أن اﻟعﻤل ﻣع اﳌقﺮرﻳﻦ اﳋﺎﺻــﲔ وﻏﲑهم ﻣﻦ
أﺻ ــحﺎب اﻟوﻻ ت ،ﻳﻨﺒغﻲ أن ﻳﻨس ــﺠم ﻣع س ــيﺎق اﻟﻄﺎﺑع اﻟتعﺎوﱐ ﳍذه اﻵﻟية ،و ﻟتﺎﱄ ﻓﺈن اﻟتوﺻ ــيﺎت
ﺑتحﺪﻳﺪ ﻣواﻋيﺪ ﻟز رات اﳌقﺮرﻳﻦ ،ﲣﺮج ﻋﻦ هذا اﻟسيﺎق .وﺑﻨﺎءً ﻋلى ﻣﺎ تقﺪم.

ﻓإن اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ ﺿﻤﻦ هذا اﳌﻮﺿﻮع هي:

).(61/122) ،(53/122) ،(42/122) ،(38/122) ،(36/122
أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ اﳉﺰئي هي:
).(41/122) ،(39/122) ،(37/122
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﻈى ﻟﺘﺄيﻴﺪ هي:
).(40/122

ﻣﻴﻢ  -أﺧﺮى
 -26وردت توﺻ ـ ــيتﺎن ﰲ ﳎﺎﻻت ﻻ تﺪﺧل ﺿ ـ ــﻤﻦ اﻟتﺼ ـ ــﻨيﻔﺎت اﳌوﺿ ـ ــوﻋية اﻟس ـ ــﺎﺑقة ،وقﺪ حظيتﺎ
ﻟتأﻳيﺪ وهﻲ:
).(192/122) ،(130/122

ﻧﻮن  -تﻮﺻﻴﺎت ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ شﻜﻼً
 -27تﺮﻓﺾ اﳌﻤلكة اﻟتوﺻ ـ ـ ــيﺎت اﻟﱵ قﺪﻣتهﺎ ﲨهورﻳة إﻳﺮان اﻹس ـ ـ ــﻼﻣية ،ودوﻟة قﻄﺮ ،ذات اﻷرقﺎم:
)،(89/122) ،(79/122) ،(78/122) ،(77/122) ،(76/122) ،(12/122
) (182/122) ،(136/122) ،(43/122نظﺮاً ﻟلس ـ ـ ــلوك ﻏﲑ اﳌشـ ـ ـ ــﺮوع اﻟذي تﻨتهﺠﻪ اﻟﺪوﻟتﺎن
واﻟذي ﻳﻨتهﻚ قواﻋﺪ اﻟقﺎنون اﻟﺪوﱄ واﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟية ،ﳑﺎ حﺪا ﳌﻤلكة إﱃ قﻄع اﻟعﻼقة اﻟﺪﺑلوﻣﺎس ـ ــية
ﻣتعلﻖ ﲟقﺪﻣﻲ تلﻚ
ﻣع هﺎتﲔ اﻟﺪوﻟتﲔ كتﺪﺑﲑ ﻣﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺎد ﳍذا اﻟس ـ ـ ـ ـ ــلوك اﳌﻤﻨهج  ،و ﻟتﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺮﻓﺾ ٌ
اﻟتوﺻــيﺎت ﻻ ﲟوﺿــوﻋﺎ ﺎ ،ﻣع اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن ﻣعظم تلﻚ اﻟتوﺻــيﺎت قﺪ تﻀــﻤﻨﺖ ادﻋﺎءات ﻃلة ﻳُﺮاد
ﻣﻨهﺎ اﻹسﺎءة ﻟلﻤﻤلكة.
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